
وصول 250 عامًل في مسلخ "عطروت" الموبوء
27 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة.. 
ومطالبات للعمال بالتزام الحجر المنزلي

رام اهلل/ فلسطين:
أظهرت نتائج الفحص المخبري، أمس، تســجيل 27 إصابة بفيروس 
كورونا، غالبيتها لعمال داخل األراضي الفلســطينية المحتلة عام 48 
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تعزية ومواساة
المهندس فيصل غازي الشوا والعائلة يشاطرون أصدقاءهم آل أبو جبة الكرام 

األحزان بوفاة فقيدهم المغفور له بإذن اهلل 
الحاج/ علي أبو جبة )أبو وائل(

ويتقدّمــون من أبنائه وائــل ومنذر ونائــل وأحمد وعائالتهم بأحــر التعازي 
والمواســاة، ســائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يدخله 

فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان. 
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية ومواساة
أبناء المرحوم الحاج/ ســعد الوادية، السيد تحسين سعد الوادية والدكتور 
خالد سعد الوادية والدكتور تيسير سعد الوادية والسيد ثابت سعد الوادية 
والسيد تامر سعد الوادية، يشاطرون عائلة  أبو جبة الكرام بوفاة فقيدهم 

المغفور له بإذن اهلل رجل األعمال 
الحاج علي أبو جبة )أبو وائل(

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح 
جناته وأن يلهم أهله جميل  الصبر وحسن العزاء. 

إنا هلل وإنا إليه راجعون

القدرة: المتطلبات الصحية 
لمواجهة "كورونا" تتجاوز إمكاناتنا

غزة/ نور الدين صالح:
قال الناطق باســم وزارة الصحة في غزة، د.أشــرف القدرة: إن وزارة 
الصحة والمؤسسات الحكومية تشــدِّد إجراءاتها االحترازية اليومية 

رام اهلل-غزة/ جمال غيث:
شرع عشرات من األسرى في سجون االحتالل اإلسرائيلي 
أمس، فــي تنفيذ خطــوات احتجاجية، رفضًــا إلجراءات 

إدارة السجون التي فرضتها عليهم مؤخرًا، واستمرارها 
في المماطلــة في توفير التدابير الالزمة لمنع 
انتشار عدوى فيروس كورونا، في حين طالبت 

غزة/ نور الدين صالح:
أكدت فصائل فلســطينية، مقايضة االحتالل بإدخال 
االحتياجــات اإلنســانية إلــى قطــاع غــزة لمواجهة 
فيــروس »كورونا« مقابل اســتعادة جنوده األســرى 

لــدى المقاومة. ونقلت وكالة رويتــرز عن وزير جيش 
االحتالل اإلســرائيلي نفتالــي بينيت قولــه: »عندما 

يكون هناك نقاش حول المجال اإلنســاني 
بغــزة، فإن إســرائيل لها أيضًــا احتياجات 

فصائل: مقايضة بينيت »مرفوضة« 
وتعكس وجه االحتلل العدواني

ر بفيروس »كورونا« بعد الكشف عن إصابة أسير محرَّ
األسرى يبدؤون خطوات احتجاجية للمطالبة 

بإجراءات وقائية في سجون االحتلل

حظر كامل للتجول بمكة المكرمة والمدينة المنورة 
كورونا يضع أكثر من نصف البشرية 

في العزل.. والمتعافون يتجاوزون 200 ألف
عواصم/ وكاالت: 

يخضع أكثر من 3.9 مليارات شخص -أي ما يوازي نصف سكان البشرية- 
لحجر صحي بمنازلهم، بعد أن بلغت اإلصابات أعتاب المليون، والوفيات 
نحو 48 ألفا، في حين تجــاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا الجديد 

حول العالم مائتي ألف شــخص. ووفــق إحصاءات أعدتها وكالة الصحافة 
الفرنســية، فإن اإلجــراءات التي تتراوح بين العــزل اإلجباري أو الموصى 

بها، وحظــر التجوال والحجــر؛ طالت أكثر من تســعين دولة 
ومنطقة، وبلغت النســبة 50 % بعد إقــرار تايلند حظر تجول 

خلو مدينة مانشستر البريطانية من المارة بسبب تفشي فيروس كورونا أمس            )أ ف ب(

بمشاركة وتعاون أكثر من 60 مؤسسة دولية وإعلمية
إطلق الحملة الدولية

 اإلنسانية لرفع الحصار عن غزة
لندن-غزة/ محمد األيوبي- وكاالت:

ُأطلقــت أمــس، الحملــة الدولية اإلنســانية لرفع الحصــار عن غــزة، بعنوان 
#الحصار_وباء، وذلك بمشاركة وتعاون أكثر من 60 مؤسسة دولية 
6وإعالميــة. وقالت الحملة، في بيان صحفي: إن الحصار الذي يفرضه 
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حماس تحّمل االحتلل تداعيات 
أي تفشٍّ لـ"كورونا" في غزة

غزة/ فلسطين: 
حمّلت حركة المقاومة اإلســالمية حماس، االحتالل اإلسرائيلي، 
المســؤولية عن تداعيــات أي تفشٍّ لفيــروس كورونا في قطاع 

غزة. وقــال المتحدث باســم الحركة، حازم قاســم، 
215في تصريح مكتوب، أمس: إن "االحتالل اإلسرائيلي 

نتنياهو يدخل الحجر الصحي
10 وفيات بـ"كورونا" ترفع 

الحصيلة إلى 36 في دولة االحتلل

فصيلن يشيدان بجهود 
وزارات غزة في مواجهة "كورونا"
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غزة/ نور الدين صالح:
حــذر رئيــس حركة المقاومة اإلســلمية حمــاس في غزة، 
يحيــى الســنوار، االحتــلل اإلســرائيلي ووزير حربــه نفتالي 
بينيــت، مــن منــع إدخــال المســتلزمات الطبيــة اللزمــة 

إلــى قطــاع غــزة، لمواجهــة تفشــي فيــروس »كورونــا« 
فــي القطــاع. ووجه الســنوار خلل لقاء تفاعلــي عبر قناة 

األقصــى الفضائيــة، مســاء أمــس، رســالة لبينيت 
قائًل: »إذا وجدنا أّن مصابي »كورونا« في قطاع 

نجحنا في مكافحة تفّشي »كورونا« بإجراءات احترازّية مبّكرة

السنوار: إذا منع االحتالل أجهزة التنّفس 
عن غزة سنقطع النََّفس عن 6 ماليني إرسائييل
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اعتقل شابين في القدس
االحتلل ُيخطر بهدم 
منزلين جنوب بيت لحم

محافظات/ فلسطين:
أخطــرت ســلطات االحتــالل اإلســرائيلي، أمس، 
مواطنين بهــدم منزليهما جنوب بيت لحم جنوب 



2
Friday 3 April 2020 الجمعة 10 شعبان 1441هـ 3 أبريل/ نيسان

رام اهلل/ فلسطين:
أظهرت نتائج الفحص المخبري، أمس، تســجيل 
27 إصابــة بفيــروس كورونا، غالبيتهــا لعمال 

داخــل األراضي الفلســطينية المحتلــة عام 48 
والمســتوطنات ومخالطين لهم، ليرتفع إجمالي 

عدد اإلصابات إلى 161 إصابة.
أمــس،  الفلســطينية،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
تسجيل 27 إصابة بالفيروس الوبائي، 10 منهم 
فــي مدينة القــدس المحتلة، و16 فــي رام اهلل 

والبيرة، وواحدة في الخليل.
وذكــرت أن اإلصابات تركزت فــي بلدات وقرى: 
قطنة، وشــقبا، وبيت لقيــا، والطيرة، والجديرة، 

وخربثا المصباح، وسنجل، ودير جرير.
وأشــارت إلى أن إحدى اإلصابات دخلت مشــفى 
رام اهلل، كحالــة مرضيــة عاديــة ومــن ثــم تم 

التعرف عليها وتحويلها للحجر الصحي.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم 
أن من بين المصابين 4 من العاملين في مسلخ 
الدجــاج اإلســرائيلي الموبــوء فــي »عطروت« 
بالقــدس المحتلة، تتــراوح أعمارهــم بين )30 

و45 عامًا(.
وأشار في بيان صحفي إلى أن اإلصابة الخامسة 
لســيدة ثالثينيــة مــن بلــدة بدو شــمال غرب 
القدس المحتلة، التي نقل إليها العدوى زوجُها 

العامل في ذلك المسلخ الموبوء.

لم تســجل فيها إصابات، خاصــة تلك المحاذية 
للجدار والحواجز العســكرية »المعابر«، لمعرفة 
ما إذا كانت هناك حاالت، الفتا إلى سحب 2000 
عينة، وســيتم سحب 1000 أخرى، وتم فرز 950 

عينة منها من محافظات عدة.
وعن الحالة الصحية للمصابين أوضح الشــخرة 
أن الحــاالت المصابــة جميعهــا بحالــة صحية 
جيدة ما عدا حالتين في »هوغو تشــافيز« وبيت 
لحم، تعانيان مــن ضيق تنفس، وُأدخلتا العناية 

المكثفة للعالج.
وحول إمكانات الوزارة فــي مواجهة كورونا قال 
الشــخرة: »طالبنا بتزويدنا بالمســحات الخاصة 
بالفحص، ولدينا ما يكفــي لمدة، ومن المتوقع 

أن نستقبل كمية منها من الصين قريبا«.
المستشــفيات  لــدى  أن  أوضــح  حيــن  فــي 
الفلســطينية في الضفــة  205 أجهزة للتنفس 
االصطناعــي، »كمــا ســيتم تركيــب 10 أجهزة 

أخرى خالل أيام، وننتظر وصول 250 جهازًا«.
ولفــت إلــى أن 60 ألــف عامــل يعملــون داخل 
 48 عــام  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي 
والمســتوطنات، ســيعودون خالل أيــام، مؤكدا 

ضرورة التزامهم بالحجر المنزلي.
وأوضح الشــخرة أن هناك معايير للفحص حسب 
بروتوكوالت منظمة الصحة العالمية، تستدعي 
فحــص من تظهر عليهم مــن 3 إلى 4 أعراض، 

وفــي وقــت الحــق أفــاد بــأن 250 عامــال في 
مســتوطنة »عطــروت«، دخلوا أمــس عبر حاجز 
قلنديا العســكري، وســيتم فحصهــم وحجرهم 

لحين خروج نتائج العينات.
وحــث ملحــم خالل اإليجــاز الصحفي المســائي 
العمــال على ضــرورة االلتزام بالحجــر المنزلي، 

لحماية أسرهم وشعبهم.
وقال: »في حال ظهرت نتيجة الفحوصات إيجابية 
على بعض هؤالء العمال فســيتم تحويلهم إلى 
الحجر الصحــي في المراكز المعتمــدة والتابعة 
لــوزارة الصحة، أما من تظهــر نتيجة فحوصاته 
كورونــا،  بفيــروس  مصــاب  غيــر  أي  ســلبية، 

فسيتحول إلى الحجر المنزلي في منزله«.
وحول حالة الطــوارئ أضاف: »ال يوجد قرار حتى 
اللحظة بتمديد حالة الطوارئ، إال أن الوضع على 

األرض ال يفيد بعودة الحياة الطبيعية«.
من جانب آخــر حذر مدير عــام الرعاية الصحية 
األولية في وزارة الصحة كمال الشــخرة، من أن 
المدن الفلســطينية »مقبلة على كارثة حقيقية 
في حــال عدم التزام العامليــن وذويهم بالحجر 
المنزلــي«، داعيا جميــع المواطنين إلــى البقاء 
فــي منازلهــم والتقيــد باإلجــراءات االحترازية 

والوقائية.
وذكــر أن وزارة الصحــة تأخــذ عينة عشــوائية 
مــن مناطــق مختلفة فــي المدن الفلســطينية 

إال أن وزارة الصحــة أقرت فحص أي عامل يظهر 
عليــه ارتفاع في درجــات الحرارة إلــى جانب أي 

عرض آخر.
وأشــار إلى أن الوزارة وجهت طواقم إلى مداخل 
المــدن والمعابــر لفحــص مــن تظهــر عليهم 
أعراض أو من يشكون من أعراض من العمال أو 
المخالطين، مطالبا جميــع المواطنين بااللتزام 
بالحجر المنزلــي والتوجه للمراكــز الصحية في 

حال ظهور أعراض الفيروس.
وذكــر الشــخرة أن الصحة أجــرت 8600 فحص 
منــذ تســجيل إصابــات بفيــروس كورونــا إلى 
فلســطين، منهم 3000 ضمــن العينة الخاصة 

بالرصد الوبائي.
من جانب آخر أصدر محافظ جنين أكرم الرجوب 
قــرارا بتقليص الفترة المســموح خاللها بحركة 
الضروريــة،  االحتياجــات  لقضــاء  المواطنيــن 
لتصبح من الســاعة العاشرة صباحا حتى الساعة 
الخامســة مســاء، ابتداء مــن اليــوم الجمعة 3 

إبريل/ نيسان 2020 وحتى إشعار آخر.
وبيــن أن القــرار يســتثني الحــاالت المرضيــة 
والصيدليات، وأن على جميع المحال والمنشــآت 
التجارية المسموح لها بالعمل خالل فترة إعالن 
الطوارئ تلتزم بهــذه الفترة الجديدة، في حين 
تكــون الحركــة للعاملين في المخابــز بدءا من 

الساعة السابعة صباحًا.

فصيالن يشيدان بجهود 
وزارات غزة في مواجهة "كورونا"

غزة/ فلسطين:
أشــاد فصيالن، أمس، بجهود المؤسسات الحكومية في قطاع غزة، بمواجهة 

تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
فقــد، أشــادت الجبهة الشــعبية لتحريــر فلســطين، بجهــود وزارات الصحة 
والداخليــة والتنميــة االجتماعيــة في قطاع غــزة، على دورهم فــي مواجهة 

"كورونا".
وأكدت الجبهة في رســائل منفصلة وجهتها لهم، أمس، أنها تتابع عن قرب 
الجهود الكبيــرة التي تبذلها هذه الوزارات في حماية أبناء شــعبنا والتخفيف 

عن كاهله ومحاربة تفشي "كورونا".
وقالــت: إن "تلك الجهود تنم عن حرص شــديد وإخالص في العمل من قبل 
هؤالء الجنود المجهولين الذين يتقدمون الصفوف في خندق المواجهة األول 

لحماية أبناء شعبنا".
وأشــارت "الشعبية" إلى أنها تضع كافة إمكاناتها وطواقمها في خدمة جهود 

الوزارات المشكورة، داعية إلى تعزيز أواصر التنسيق العالي معهم.
كمــا ثمنت حركة األحرار جهــود وعطاء الطواقم العاملة فــي كافة الميادين 
الحكومية واألهلية والشــعبية والتطوعية لحماية أهلنا في قطاع غزة من وباء 

"كورونا".
وقالــت الحركــة في بيان لها، أمــس: إن" هذه الجهود التي تبذل في ســبيل 
مواجهــة وباء كورونا والحفاظ علــى قطاع غزة آمنًا من انتشــاره، تؤكد أننا 
أمام شعب عظيم ال يعرف المستحيل، ولن تثنيه األزمات والتحديات والحصار 
والعقوبــات عــن تقديم الغالي والنفيــس من أجل وطنــه وقضيته وتحصين 

مجتمعه".
وأكدت أن خطورة فيروس "كورونا" وســرعة انتشــاره في أنحاء العالم يفرض 
علينا جميعًا تضافر كل الجهود وتحشيد كل الطاقات لتعزيز مقومات الصمود 
لدى أبناء الشــعب الفلســطيني، وتطبيق إجراءات الوقاية، ولتشــكيل جدارًا 
منيعًــا للتصدي لهــذا الخطر الكارثــي. ودعت "األحرار" الســلطة وحكومتها 
لتحمل مســؤولياتها تجــاه أهالي قطاع غزة، ورفع اإلجــراءات االنتقامية التي 
تفرضهــا، والعمــل على توفيــر الحاجيات األساســية والمســتلزمات الصحية 
الالزمة للحفاظ على اســتمرارية عمل القطاع الصحي ومراكز الطوارئ والحجر 
الصحي، وصرف حصة غزة من أموال المساعدات الدولية التي تجاوزت الـ 40 

مليون دوالر من أجل مواجهة "كورونا".

حماس تحّمل 
االحتالل 

تداعيات أي 
تفشٍّ لـ"كورونا" 

في غزة
غزة/ فلسطين: 

حمّلت حركة المقاومة اإلسالمية 
حمــاس، االحتــالل اإلســرائيلي، 
المسؤولية عن تداعيات أي تفشٍّ 

لفيروس كورونا في قطاع غزة.
الحركة،  باســم  المتحــدث  وقال 
حازم قاسم، في تصريح مكتوب، 
أمــس: إن "االحتالل اإلســرائيلي 
الــذي يفرض حصــاره على غزة، 
للعام الـ13 على التوالي، يتحمل 
المسؤولية عن تداعيات أي تفشٍّ 

لفيروس كورونا في القطاع".
وأضاف: "االحتالل يرتكب جريمة 
مركبــة باســتمرار الحصــار على 
قطاع غزة لسنوات طويلة، وازداد 
األمر صعوبة مع تفشــي فيروس 

كورونا".
وشــدد علــى أن حركــة حماس، 
الوطنيــة،  القــوى  كل  ومعهــا 
ســتواصل نضالهــا حتــى كســر 

الحصار الظالم عن قطاع غزة.

الناصرة/ األناضول:
أعلنت دولــة االحتالل، أمس، عن تســجيل 10 
وفيات بفيــروس »كورونــا« ليرتفــع اإلجمالي 
إلى 36، في حين دخــل رئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهــو، الحجر الصحــي، بعــد مخالطته وزير 
الصحــة يعقــوب ليتســمان، الذي شُــخِّصت 

إصابته بالوباء.
وقالــت قنــاة »كان« الرســمية نقاًل عــن وزارة 
الصحــة: إن المتوفين الثمانيــة بأعمار تتراوح 
بين 72 عامًا و95 عامًــا، وإنهم كانوا يعانون 

أمراضًا مزمنة قبل إصابتهم بـ«كورونا«.
وأضافت الوزارة أن عــدد المصابين بالفيروس 

ارتفــع إلــى 6808، بعــد تســجيل 597 حالــة 
جديــدة. وأوضحــت أن مــن بيــن المصابين، 
107 حــاالت خطيــرة، فــي حين تماثــل 334 

مصابًا للشــفاء. وتشــير معطيات وزارة الصحة 
اإلســرائيلية إلــى أن مناطق وجــود المتدينين 

اليهود هي األكثر إصابة بـ«كورونا«.
وأمــس، قال مكتــب رئيــس وزراء االحتالل في 
تصريــح مكتوب: »دخل رئيس الــوزراء نتنياهو 
الحجر الصحي حتى يــوم األربعاء القادم، وذلك 
فــي أعقاب اإلعــالن عــن إصابة وزيــر الصحة 
بفيــروس كورونا، وبناء علــى توصيات الطبيب 
الــوزراء وتعليمــات وزارة  لرئيــس  الشــخصي 

الصحة«.
وســبق ذلــك أن قالت هيئة البث اإلســرائيلية، 
أمس، إن رئيــس جهاز المخابرات اإلســرائيلي 
»الموســاد« يوســي كوهين، دخل إلــى الحجر 
الصحي، بسبب لقاءاته مع وزير الصحة، وخشية 

أن يكون قد التقط الفيروس.
وأضافــت أن اإلجراء ذاته ُطبِّــق على مدير عام 
وزارة الصحة اإلســرائيلية، موشيه بار-سيمان 

توف الذي دخل الحجر الصحي.
وكانت هيئة البث اإلســرائيلية قد أشــارت فجر 
أمس، إلــى إصابة ليتســمان وزوجته بفيروس 

»كورونا«.

غزة/ نور الدين صالح:
قــال الناطــق باســم وزارة الصحــة فــي غزة، 
د.أشــرف القدرة: إن وزارة الصحة والمؤسسات 
الحكومية تشــدِّد إجراءاتها االحترازية اليومية 
لمواجهة فيروس »كورونا« المستجد على كافة 

المستويات في قطاع غزة.
وأوضــح القــدرة فــي اإليجــاز الصحفــي الذي 
عقده مركز اإلعــالم والمعلومات الحكومي في 
غــزة، أمــس، أن الطواقم الطبيــة تتابع صحيًا 
1864 مســتضافًا داخل مراكــز الحجر الصحي، 

من بينهــم 1108 حاالت مرضية فــي الفنادق 
ضمــن  والمستشــفيات  الصحيــة  والمراكــز 

إجراءاتها الوقائية.

ولفــت إلى تكثيــف الترصــد الوبائي وســحب 
العينــات المخبريــة المتواصلة للمســتضافين 
فــي مراكــز الحجــر الصحــي بلغــت 845 عينة 
كانــت فــي معظمهــا ســلبية وســاهمت فــي 
اكتشاف الحاالت المصابة دون ظهور األعراض 
عليها مما يؤكد ســالمة اإلجــراءات االحترازية 
المتخذة في تحصين المجتمــع. وطمأن أهالي 
قطــاع غزة أن الحالــة الصحية للحــاالت الـ 12 
المصابــة بفيــروس »كورونا« في مستشــفى 
العزل مطمئنة ومســتقرة. وأكد أن المتطلبات 
الصحيــة لمواجهــة فيــروس كورونــا تتجــاوز 
اســتمرار  مــع  المحــدودة  الــوزارة  إمكانيــات 
الحصار االســرائيلي، مما يتطلب تحــركًا دوليًا 

فاعاًل لتوفير 23 مليــون دوالر لدعم احتياجاتنا 
الطارئــة. وطالــب القــدرة، الجهــات المعنيــة 
بالوقوف عند مســؤولياتها فــي تعزيز األرصدة 
الدوائيــة والمســتهلكات الطبية ومســتلزمات 
الوقاية ولوازم المختبرات ومواد فحص فيروس 

كورونا وقطع غيار األجهزة الطبية.
وأشــار إلــى أن وزارة الصحة بحاجــة عاجلة الى 
توفيــر 100 جهاز تنفس صناعي و140 ســرير 

عناية مركزة لمواجهة فيروس كورونا.
وجدد تأكيده علــى ضرورة التــزام المواطنين 
التــام بإجــراءات الوقايــة والســالمة واقتصار 
التحرك للضــرورة القصوى وتجنــب التجمعات 

واألماكن العامة وشاطئ البحر.

نتنياهو يدخل الحجر الصحي
10 وفيات بـ"كورونا" ترفع الحصيلة إلى 36 في دولة االحتالل

القدرة: المتطلبات الصحية لمواجهة »كورونا« تتجاوز إمكاناتنا

وصول 250 عامًل في مسلخ "عطروت" الموبوء
27 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الضفة.. 
ومطالبات للعمال بالتزام الحجر المنزلي
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وأضــاف: "أعتقد أننا بحاجــة للدخول في حوار 
موســع حول الحاجات اإلنســانية لنــا ولغزة.. 
ال يصــح فصــل هــذه األمــور عــن بعضها... 
وبالتأكيد ســتكون قلوبنا مفتوحة للكثير من 

األمور".
وحمّلــت الفصائل خــال أحاديث منفصلة مع 
"فلسطين"، االحتال تداعيات تفشي "كورونا" 
بين ســكان قطــاع غزة، مطالبة المؤسســات 
الدوليــة بضرورة الضغط علــى االحتال لفك 

حصاره المفروض على القطاع.
حركــة حمــاس قالــت علــى لســان الناطــق 
باســمها حازم قاســم إن االحتال اإلسرائيلي 
الذي يفــرض حصاره على قطــاع غزة يتحمل 
المســؤولية عن تداعيات أي تفــشٍّ لفيروس 

كورونا فيه.
وأكد قاســم في تصريح صحفــي، أن االحتال 
يرتكــب جريمة مركبة باســتمرار الحصار على 
غزة لســنوات طويلة، وازداد األمر صعوبة مع 

تفشي فيروس كورونا.
للجبهــة  المركزيــة  اللجنــة  عضــو  وقــال 
الديمقراطية محمود خلف، إن هذه المقايضة 
مبنية على أســاس حقد حزبي وتطرف يميني 
إسرائيلي، مشددًا على أنه "ال يُمكن بأي حال 
اســتخدام القضايا االنســانية وهــي حق لغزة 

بقضايا ذات جوانب سياسية".
مســألة  أن  "فلســطين"،  لـــ  خلــف  وأوضــح 
جنــود االحتال المأســورين في غــزة تخضع 
لمفاوضــات ذات بُعــد تبادلــي مــع األســرى 
في ســجون االحتال، وليــس مقايضة تتعلق 

بالجوانب االنسانية.
وأضــاف: "يجــب توفيــر الخدمــات الصحيــة 
والوقائية لعدم تفشــي المــرض، لكن طبيعة 

االحتــال يُخضــع األمور لابتــزاز والمقايضة 
بشكل ال أخاقي وال إنساني".

وتابــع أن "ما طرحه "بينيــت" مرفوض جملة 
وتفصيا، ويجب أن يكون عامة مهمة موجهة 
للمجتمع الدولي حــول كيفية تعامل االحتال 
تجاه القضايا الحياتية لغزة، واستخدام الحصار 

واإلغاق لابتزاز السياسي".
وبيّن أن االحتياجــات الصحية هي حق أصيل 
لغــزة وفــق البروتوكــول المتعلــق بمنظمة 
العالميــة، مؤكــدًا ضــرورة "فضــح  الصحــة 
السياســة االســرائيلية أمام المجتمع الدولي 
ومخاطبــة المؤسســات الدولية وعلى رأســها 

األمم المتحدة".
وطالــب خلــف، المؤسســات الدوليــة واألمم 
المتحدة، بضرورة التحرك باتجاه الضغط على 
االحتــال لرفع حصــاره عن قطاع غــزة وعدم 
إخضــاع األمور االنســانية لابتزاز السياســي، 
داعيًا إياها ومنظمة الصحة العالمية ألن تأخذ 

دورها بتوصيل االحتياجات الازمة لغزة.
وحمّــل االحتال أي تداعيات متعلقة بتفشــي 
"كورونــا" في غــزة، خاصة في ظل اســتمراره 
بفــرض حصــاره علــى القطــاع ومنــع إدخال 

المستلزمات الطبية.
الوجه السادي

بــدوره، عــدّ القيــادي فــي حركــة الجهــاد 
اإلسامي أحمد المدلل، هذه المقايضة بأنها 
"تكشــف عن الوجه الســادي لاحتال الذي ال 
يفهم لغة االنسانية وال البشرية، إنما الجرائم 

بحق الشعب الفلسطيني".
وقــال المدلل لـ "فلســطين": "قضية أســرى 
االحتــال في غزة تكون باإلفراج عن األســرى 
الفلســطينيين، وليس االحتياجات اإلنسانية"، 

"شــيمة  المقايضــة  هــذه  أن  إلــى  مشــيرًا 
المتساقطين وعديمي اإلنسانية".

وأضــاف أن "هــذا االبتــزاز مرفــوض، ويثبت 
أن االحتــال أســوأ مــن "كورونــا" ويريد قتل 
الفلســطينيين"، مشــددًا على أنــه "ال يُمكن 
ابتزاز الفلسطينيين أو مقايضتهم بأسراهم".

وتابــع "يجب علــى المجتمع الدولــي أن يعي 
حقيقــة االحتــال الذي يريــد ابتزاز الشــعب 
الفلســطيني بحقه في العاجات والمستلزمات 
الطبيــة"، مطالبًا إياه بالضغــط على االحتال 
للسماح بإدخال األدوية للوقاية من "كورونا".

وجــدد تأكيده أنــه "ال يُمكن نســيان قضية 
األسرى الفلســطينيين وســنظل نناضل حتى 
تحريرهم"، مناشــدًا منظمات حقوق اإلنســان 
بالتدخــل إلنقاذ األســرى من االحتــال الذي 
يمــارس بحقهم جرائم مركبــة ومحاولته نقل 

"كورونا" في السجون.
مــن جانبه، أكد الناطق باســم حركــة األحرار 
تصريحــات  أن  خلــف،  ياســر  الفلســطينية 
"بينيــت" هي مقايضة رخيصــة تعكس عقلية 
قادة االحتال الفاشــية المبنيــة على االجرام، 
وســلوكها الهمجي غير االنســاني واألخاقي 
ومحاوالتها اســتغال حاجة غزة للمســاعدات 
االنســانية في ظل الحصــار الخانق المفروض 

عليها.
وحمّــل خلــف خال حديثــه مع "فلســطين"، 
االحتــال المســؤولية الكاملة عــن تداعيات 
اســتمرار للحصار وحرمــان غزة ومنــع دخول 
المســتلزمات المطلوبة لها بمختلف أشكالها 

خاصة في ظل وباء "كورونا".
وقــال: "غــزة تســتطيع لجــم هــذه القيادات 
الفاسدة وأن ترســل لهم الرد المناسب الذي 

يفهمونه جيدًا".
وأشــار إلــى أن ابتزاز غزة ليس جديــدًا ولكنه 
دائمــا يثبــت أن شــعبنا أشــد وأقــوى من أي 
ابتــزاز أو مقايضات وخاصة عندما يتعلق األمر 
بالثوابــت، مضيفــًا " لن يرى االحتال أســراه 

حتى يرى أسرانا النور".
وطالب خلف، األمم المتحدة والمجتمع الدولي 
والصحية  واإلنســانية  الحقوقية  والمؤسسات 
بتحمل مسؤولياتهم في فضح إجرام االحتال 
وسياساته التي تخالف كل القرارات والقوانين 

الدولية واالنسانية.
من جانبها، عــدت وزارة الخارجية والمغتربين 
فــي بيان صــدر عنها، أمس، أن هــذا الموقف 
هو ابتزاز رخيص وغير أخاقي خاصة في هذه 
المحنة التي تواجهها االنســانية جمعاء، وهو 
موقف ليس بجديــد على قادة االحتال الذين 

يتصرفــون اتجاه شــعبنا في ظل تفشــي وباء 
"كورونا" با أخاق وبشــكل عنصــري وحاقد، 
ليــس فقط مــن خــال اســتمرار االنتهاكات 
وارتكاب الجرائم وعمليــات االعدام الميدانية 
واالستياء على األراضي، واالعتداءات اليومية 
التي ترتكبها ميلشيات المستوطنين المسلحة 
واالعتداء على المقدســات والممتلكات، وإنما 
مــن خــال محاولة تعطيــل وضــرب الجهود 
الفلســطينية الرســمية المبذولة في مواجهة 
وبــاء كورونا، األمــر الذي ناحظــه يوميا من 
خــال الطريقــة الدونيــة التــي تتعامــل بها 
ســلطات االحتال وأرباب العمل اإلسرائيليين 
مــع عمالنــا، وتعمــد مصلحة ادارة الســجون 
االســرائيلية في عدم توفير اجراءات ومقومات 
الوقاية والســامة ألسرانا االبطال في سجون 
االحتــال، وأخيــرا ما يتعــرض له شــعبنا في 
قطاع غزة الصامد من حصار ظالم يحول دون 
توفير الحاجيات االساسية الازمة للحفاظ على 

صحته وسامته من وباء كورونا.
وقالــت الخارجيــة: إن تصريح المجــرم بينت 
هــو إرهاب دولــة منظــم ومقامــرة ممنهجة 
ومقصــودة بصحة شــعبنا وســامته، محملة 
الحكومة االسرائيلية وأمثال بينت المسؤولية 
الكاملــة والمباشــرة عــن نتائــج وتداعيــات 
اســتمرار الحصــار الظالــم علــى قطــاع غزة، 
وتهديده المستمر بصحة وسامة أبناء شعبنا.

وطالبــت الــوزارة المجتمع الدولــي ومنظمة 
الصحــة العالمية بتحمل مســؤولياتهم لوقف 
التغــول االســرائيلي علــى شــعبنا، وحرمانــه 
باالحتال واالســتيطان والحصار مــن القدرة 
علــى توفيــر احتياجاتــه الضروريــة لمواجهة 

جائحة كورونا.

"األورومتوسطي": مقايضات 
تسهيل جهود محاربة كورونا 

بغزة غير أخالقية
جنيف/ فلسطين: 

دان المرصــد األورومتوســطي تصريــح وزيــر جيــش 
االحتــال اإلســرائيلي نيفتالي بينيت والــذي ربط فيه 
الســماح بدعم جهــود قطاع غــزة في محاربة تفشــي 
فيروس كورونا بقضية الجنود اإلسرائيليين المفقودين 

هناك.
وقال األورومتوسطي في بيان صحفي أمس: إّن مقايضة 
الوزيــر اإلســرائيلي الحاجات اإلنســانية المّلحــة بأيّة 
قضية أخرى فعل غير إنســاني، ويهدد بشــكل مباشــر 
بتفشــي فيروس كورونا وســط نحو مليوني فلسطيني 

محاصرون في قطاع غزة منذ أكثر من 14 عامًا.
وشــدد البيان على ضرورة تحييد القضايا اإلنسانية عن 
الحسابات السياســية، والكف عن اســتخدام المدنيين 
وسائل ضغط بين األطراف لتحقيق مكاسب ال تكون إال 

على حساب حياة وسامة المدنيين.
ووفًقــا للمــادة ٥٦ مــن اتفاقيــة جنيف الرابعــة، فإن 
الســلطات اإلســرائيلية بصفتهــا قوة احتــال مطالبة 
بتوفيــر وإدخال كل مــا يلزم مــن أدوات وأجهزة طبية 
واتخــاذ التدابير الوقائيــة الازمة لمكافحــة األمراض 

واألوبئة في المناطق المحتلة.

اسطنبول/ وكاالت: 
الدولــي،  القانــون  خبيــر  أكــد 
علــى  أن  قاســم،  د.أنيــس 
السلطات السعودية اإلفراج فورًا 
عــن المعتقليــن الفلســطينيين 
أن  خاصــة  كافــة،  واألردنييــن 
دون  تمــت  االعتقــال  عمليــة 
االســتناد إلى أية أسس قانونية، 

مطالبا بتسليمهم إلى األردن.
وأعــرب "قاســم"، الــذي يــرأس 

أيضــا المؤتمــر الشــعبي العــام 
لفلســطينيي الخارج، في مقابلة مع وكالة "قدس برس"، 
عن استغرابه من عملية االعتقال من حيث المبدأ، مشيرًا 
إلى أن المعتقلين يتمتعون بسمعةٍ طيبة في السعودية 
منذ عقــود، موضحــًا، أن في طريقــة اعتقالهم وطبيعة 

التهم الموجهة لهم، مخالفة صريحة للقانون الدولي.
وشــدد على أن المعتقليــن كانوا يمارســون العمل في 
خدمة ودعم الشــعب الفلســطيني عانيــًة، بل أكثر من 
ذلك، إذ أن الســلطات الســعودية كانــت على بينة بكل 

تحركاتهم وأعمالهم، وعلى مدار عقود.
وأوقفت الســعودية عشــرات الفلســطينيين من طاب 

وأكاديمييــن ومقيمين علــى أراضيها 
منذ عام بشكل تعسفي، بينهم محمد 
الخضري مســؤول العاقات بين حركة 
حمــاس والمملكــة، دون توجيه تهم 
رســمية لهــم، كمــا خضــع بعضهم 
معرفــة مصيرهم،  دون  للمحاكمــات 

وفق مؤسسات حقوقية.
وبــدأت الســلطات الســعودية، في 8 
مــارس/آذار الماضــي، بمحاكمة نحو 
62 فلســطينيا )بعضهــم مــن حملة 

الجــوازات األردنيــة( مقيميــن داخــل 
أراضيها.

وتابع القاســم: "أعتقد أنها اعتقاالت سياســية، واألصل 
عدم محاكمتهم على تهم لم يرتكبوها".

ولفت إلــى أنه "بحســب البروتوكول الدولــي المعمول 
به في العالم، فإن الســلطات الســعودية ملزمة بإطاق 
ســراحهم فــورًا، وإعادتهــم إلى بادهــم، وهي صاحبة 
القــرار بمحاكمتهم أو اإلفــراج عنهم بصــورةٍ مطلقة، 
وهــذا ما شــهدناه فــي دول عــدة متخوفة مــن وصول 
فيروس كورونا إلى سجونها، واألصل اإلفراج عنهم دون 

إبطاء".

قطر تمّول تشغيل 100 كادر 
طبي بغزة لمواجهة "كورونا"

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت اللجنــة القطريــة إلعــادة إعمار غــزة أمس، 
عــن تمويــل تشــغيل 100 كادر طبــي مــن األطباء 
والممرضين في قطاع غزة على بند التشغيل المؤقت 

ولمدة ستة أشهر.
وقال رئيس اللجنة الســفير محمد العمادي في بيان: 
إن المشروع بالتنسيق مع صندوق قطر للتنمية لسد 
العجــز الذي تعانيه المشــافي والمراكــز الصحية في 

القطاع لمواجهة تفشي فايروس كورونا المستجد.
وأوضح أن عملية تشــغيل الكوادر الطبية من األطباء 
والممرضيــن فــي غزة ســتتم بالتعاون مــع الجهات 
الحكوميــة المختصــة وعلــى رأســها وزارة الصحــة 

الفلسطينية.
وذكــر العمــادي أن هذا المشــروع الــذي يهدف إلى 
إســناد طواقم وزارة الصحة بغــزة، يأتي ضمن منحة 
أميــر دولة قطر تميــم بن حمد آل ثانــي لقطاع غزة 

بقيمة 150 مليون دوالر.
وكانــت وزارة الصحة أطلقت نداء اســتغاثة للمجتمع 
الدولي لتوفير المتطلبات الصحية لمواجهة فايروس 
"كورونا" المســتجد، موضحــة أن طواقم غزة الطبية 
تعمل حاليا بموارد وإمكانيــات محدودة وبحاجة إلى 

الدعم واإلسناد بشكل عاجل.

خبير قانوني: السعودية تخالف القانون
 الدولي باستمرار اعتقالها فلسطينيين

 د.أنيس قاسم

فصائل: مقايضة بينيت "مرفوضة" 
وتعكس وجه االحتالل العدواني

غزة/ نور الدين صالح:
أكــدت فصائــل فلســطينية، مقايضــة االحتــال بإدخــال 
االحتياجات اإلنســانية إلى قطاع غزة لمواجهة فيروس 

لــدى  األســرى  جنــوده  اســتعادة  مقابــل  »كورونــا« 
المقاومــة. ونقلت وكالــة رويترز عن وزير جيش االحتال 
اإلســرائيلي نفتالــي بينيــت قولــه: »عندما يكــون هناك 

نقــاش حــول المجــال اإلنســاني بغزة، فــإن إســرائيل لها 
أيًضا احتياجات إنســانية تتمثل أساًســا في استعادة من 

سقطوا )في الحرب(«. وفق تعبيره.

نفتالي بينيت
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ففي سجن "عوفر" أرجع األسرى في قسم 
)14( وجبــات الطعام كخطــوة احتجاجية 

أولية، على رفض إدارة السجن أخذ عينات 
لألسرى المخالطين للمحرر المُصاب نور 
الديــن صرصور، واالكتفــاء بعمل معاينة 
لألسرى، حيث تشترط إدارة السجن ألخذ 
عينــات أن يحصلوا على تقرير طبي يُفيد 
بإصابة صرصور الذي وُِجد خالل اعتقاله 

في القسم.
وبيــن نــادي األســير فــي بيــان صحفي 
أمس، أن األسرى شرعوا في أخذ خطوات 
ذاتيــة، في محاولــة لدرء مخاطر انتشــار 
عــدوى الفيــروس، وتحديــدًا في قســم 
)14(، وســلَّم األســرى منذ أول من أمس 

قائمة مطالب إلدارة الســجون، من بينها 
التواصــل بالحــد األدنى مع السَّــجانين، 
إضافــة إلــى المطلب األســاس وهو أخذ 
عينات من األســرى الذين خالطوا المحرر 

المصاب.
لــكل  دعوتــه  األســير  نــادي  وجــدد 
للتدخل  الدوليــة  الحقوقية  المؤسســات 
لإلفراج عن األسرى المرضى وكبار السن 
والنســاء واألطفال، وللصليب األحمر، من 
أجــل التأكد من ســالمة أســرى "عوفر"، 
والضغط بقوة مــن أجل توفير اإلجراءات 

والتدابير الالزمة في كل السجون.
وفي الســياق ذاته أفاد النادي بأن عشرة 
أســرى في سجون "ريمون" بدؤوا إضرابًا 
مفتوحًا عن الطعام، رفضًا الستمرار عزل 
األسيرين: عمر خرواط، وحاتم القواسمة، 
ورفضًــا إلجــراءات إدارة الســجون التي 
فرضتها على األسرى مؤخرًا، واستمرارها 

في المماطلة في توفيــر التدابير الالزمة 
لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.

جلسة تفاهمات
من جانب آخر أفادت هيئة شؤون األسرى 
والمحررين بأن جلســة تفاهمات عُقدت، 
أمــس، بيــن ممثلي األســرى في ســجن 
"النقــب" وإدارة الســجن، والتــي انتهت 
بتعهــد األخيــرة ببــدء تطبيــق بعــض 
اإلجــراءات الوقائية في أقســام الســجن، 
وتعميمهــا بعد ذلك على بقية األقســام 
فــي الســجون، وذلــك لمنع تفشــي وباء 

)كورونا( بين األسرى.
وأوضحــت الهيئــة أنــه منذ فترة شــرع 
األســرى فــي تنفيــذ خطــوات تصعيدية 
تمثلت في إرجاع وجبــات الطعام وإغالق 
األقســام فــي عــدة ســجون مركزية من 
بينها ســجن النقــب، وذلك لعــدم اتخاذ 
إدارة الســجون التدابيــر الصحية الالزمة 

لمواجهة فيروس كورونا.
ولفتت الهيئة إلى أن تعقيم إدارة ســجن 
"النقب" ألقســام الســجن جاء في أعقاب 
اتخذهــا  التــي  االحتجاجيــة  الخطــوات 

األسرى.
وأضافــت أنه خالل جلســة أمس تعهدت 
إدارة "النقــب" بالبدء فــي تعقيم عربات 
"البوسطة"، والقيام بحجر أي أسير يعتقل 
حديًثا بشكل احترازي لمدة 14 يومًا قبل 
إدخاله لألقســام، كما تطرقت التفاهمات 
إلــى اتفــاق يقضــي بــأن يكــون فحص 
النوافذ لألسرى مرتين خالل اليوم، بحيث 
يكــون الفحــص األول من داخــل الغرف، 
والثاني من الخارج دون دخول السجانين 

لألقســام، وذلــك لمنع اختالط األســرى 
بالسجانين قدر اإلمكان.

ولفتت الهيئة إلى أن إدارة "عوفر" تواصل 
انتهاكها لألسرى بشكل صارخ، فعدا عن 
مماطلتهــا في تنفيذ اإلجــراءات الوقائية 
منعًا لتفشي الفيروس، تعمد على تنفيذ 
حملة تنقالت لألســرى، األمر الذي يؤدي 
واختالطهم  بالسجانين  األسرى  الحتكاك 
الســجانين  أن  علــى  مشــددة  بهــم، 
بالفيروس بســبب  معرضــون لإلصابــة 

احتكاكهم بالمحيط الخارجي.
وناشــدت هيئة األســرى منظمة الصحة 
الحقوقيــة  والمؤسســات  العالميــة 
الفــوري  التدخــل  بضــرورة  والقانونيــة 
والضغط علــى حكومة االحتــالل التخاذ 
اإلجــراءات والتدابير الالزمــة والصحيحة 
بشــكل فعلي، التي من شــأنها أن تمنع 
انتشــار الفيروس بين صفوف المعتقلين 

ومن ثم إنقاذ حياتهم.
مطالبات حقوقية

في اإلطار ذاته، طالب هيئات فلسطينية، 
المنظمــات الدوليــة اإلنســانية بتوفيــر 
الحماية لألسرى، محملة سلطات االحتالل 

المسؤولية الكاملة عن حياة األسرى.
جــاء ذلك خــالل مؤتمر صحفــي، نظمته 
أمس، هيئة شؤون األســرى والمحررين، 
ونادي األسير الفلسطيني، والهيئة العليا 
لشؤون األســرى، لبيان آخر المُستجدات 

في سجن "عوفر".
وطالبت الهيئات المجتمع الدولي بالعمل 
الجــاد من أجل تشــكيل لجنة طبية تطلع 
على أوضاع األسرى، وتلزم االحتالل اتباعَ 
إجــراءات الوقائيــة لحمايهــم مــن خطر 

تفشي وباء "كورونا".
وطالــب رئيــس الهيئــة قدري أبــو بكر، 
المنظمات الدولية بالضغط على االحتالل 
لعزل جميع األســرى المخالطين لألســير 
المحــرر صرصــور، وتزويــد المعتقليــن 

بالمنظفات والمعقمات الطبية.
فــي حين قال رئيس نادي األســير قدورة 
فــارس، إن االحتالل أظهر عــدم مباالته 
باألسرى، إذ ترفض إدارة السجون إخضاع 
األســرى المخالطيــن للمحــرر لفحوصات 

الكشف عن الفيروس.
االحتــالل  ســلطات  فــارس  وطالــب 
بإطــالق ســراح األســرى المــرض وكبار 
الســن واألطفال والنســاء، ومــن انتهت 
محكومياتهم، محماًل االحتالل مســؤولية 

أي تداعيات صحية تطرأ على األسرى.
وحث فــارس، منظمــة الصحــة العالمية 
على إرسال وفد طبي لالطالع على أوضاع 
األسرى داخل السجون، وللتأكد من عدم 

إصابة األسرى بفيروس كورونا.
لجنة دولية

مــن جانــب آخــر، طالــب مركــز حمايــة 

لحقوق اإلنســان منظمة الصليب األحمر 
الدوليــة بإيفــاد لجنــة دوليــة مــن أجل 
إجراء الفحوصات لكل األســرى في سجون 
االحتالل، وخاصة في معتقلي "عتصيون، 
المســتلزمات  جميــع  وتوفيــر  وعوفــر"، 
للحد من تفشــي فيروس "كورونا" داخل 

السجون.
وقــال المركز في بيــان صحفي أمس، إن 
وصــول الفيــروس لألســرى يكشــف عن 
المبــاالة بصحتهــم وســالمتهم وعــدم 
التزام ســلطات االحتالل بقواعد القانون 
الدولي، الســيما اتفاقيتي جنيــف الثالثة 

والرابعة لعام 1949.
وطالــب المركــز األميــن العــام والمقرر 
الخــاص باألراضــي الفلســطينية باألمم 
المتحــدة بالتدخــل العاجل لإلفــراج عن 
جميع األســرى، السيما النســاء واألطفال 

وكبار السن والمرضى.
كما دعا الحكومة الفلســطينية واألطراف 
الدولية والمنظمات الحقوقية واإلنسانية 
كافــة للقيــام بواجباتهــا والضغط على 
ســلطات االحتالل من أجل توفير الحماية 

لألسرى الفلسطينيين.
بدورهــا دعت الجبهــة الشــعبية لتحرير 
والســلطة  التحرير،  منظمة  فلســطينية، 
الفلســطينية فــي رام اهلل، إلــى تحمــل 
مســؤولياتها، ومخاطبة األمــم المتحدة 
بشكل عاجل لتأمين إطالق سراح األسرى 
واألسيرات، وتشكيل لجنة طبية مستقلة 
مــن منظمة الصحــة العالميــة والقطاع 
الصحي الفلســطيني لمتابعــة أوضاعهم 

الصحية.

رام اهلل/ فلسطين:
أشــارت دراســة إحصائيــة أعدها مركــز القدس 
لدراسات الشــأن اإلسرائيلي والفلســطيني، إلى 
أن حاالت االعتقال التي نفذها جيش االحتالل في 
مختلف مناطق الضفة الغربية خالل شهر مارس/ 
آذار المنصرم، بلغت 292 حالة اعتقال، طالت 17 

طفاًل و3 مواطنات.
وأوضحت الدراسة التي نشرت أمس، تصدر مدينة 
القدس المحتلة قائمة المحافظات التي نفذ فيها 
االحتالل حمالت اعتقالية واسعة في شهر مارس، 
حيــث بلــغ أعــداد المعتقلين المقدســيين 124 
معتقاًل، في صورة واضحة ومســتمرة الستهداف 

االحتالل للمقدسيين.
ويلــي القــدس، محافظــة رام اهلل حيث شــهدت 
اعتقــال 44 مواطنًا، يليهــا محافظة الخليل بـ 29 
حالــة اعتقال، يليها نابلس بحاالت اعتقال وصلت 
26، ثــم محافظــة قلقيلية حيث بلــغ عدد حاالت 

االعتقال في مــارس 17، ثم محافظة جنين بعدد 
أســرى 15، يليهــا طولكرم بواقع 11 أســيرًا، ثم 
بيت لحم بعدد أســرى بلغ 9، ثم محافظة سلفيت 
بعــدد 3 أســرى، يليها األغــوار الشــمالية بعدد 
معتقلين اثنين، ثم محافظة طوباس حيث اعتقل 

االحتالل مواطن فيها.
فيمــا شــهد قطاع غــزة اعتقــال تاجريــن خالل 
مرورهمــا على حاجز "بيت حانون". واثنين آخرين 
بزعم تســللهما الى المناطق الحدودية مع الخط 
األخضر.  فيما اعتقل االحتالل 3 فلســطينيين من 

أراضي الداخل.
ويؤكــد المركز، الى أن حاالت اعتقال عديدة تمرّ 

دون االعالن عنها اعالميًا.
وقالت مديــرة دائرة الرصــد الميداني في مركز 
القدس روال حسنين، إنه رغم انتشار وباء "كورونا" 
بشكل عالمي، وبصورة سريعة، إال أن االحتالل ما 
زال يعتقل عشــرات الفلســطينيين بشكل يومي، 
دون االكتراث باحتمالية تفشي الوباء في صفوف 
األسرى، فيما يؤكد أسرى في سجن عوفر تحديدًا 
أن بعض األســرى تبــدو عليهم أعــراض الوباء، 
فيما يرفض االحتالل حجرهم أو اجراء الفحوصات 

الطبية الخاصة بالكشف عن المرض.
وطالــب المركز، االحتــالل بضــرورة اإلفراج عن 
األســرى طالمــا أن تدابير الحماية غيــر متوفرة، 
داعيــًا المؤسســات الحقوقيــة الدوليــة للتدخل 

العاجل من أجل حماية األسرى الفلسطينيين.
وبلغ عدد األطفال الذين جرى اعتقالهم خالل آذار 
وفق رصد المركز لما أعلن عنه من حاالت اعتقال، 
17 طفاًل من مختلف محافظــات الضفة المحتلة، 

وفق ما تم االعالن عنه.
وتصــدرت محافظة القــدس قائمــة المحافظات 
التــي اعتقــل منها أكبر عــدد من األطفــال وبلغ 
عددهم 11 طفاًل، ثم محافظة الخليل بـ 6 أســرى 

معتقلين.
وفي جانب النســاء، فقد أشــارت اإلحصائية التي 
أعدهــا مركز القــدس، إن جيــش االحتالل اعتقل 
خالل شهر مارس 3 سيدات، من القدس المحتلة.

الخليل/ فلسطين:
طالبت عائلة األسير المريض ياسر محمود الرجوب )61 عامًا( 
من مدينــة دورا جنوب غرب الخليل، بضرورة إطالق ســراحه 

خشية على حياته، ألنه يعاني من مرض السرطان في الرئة.
وأعربت العائلة عن شــعورها بالقلق الشديد على حياه نجلها، 
بعد التأكد من إصابة أحد األسرى المحررين من سجن "عوفر" 

بفيروس كورونا.
ويقبــع األســير الرجوب في الســجن ذاته ويعانــي من مرض 
السرطان ومناعته ضعيفة، وهناك خشية حقيقية على حياته.

وطالبــت العائلــة بالضغــط علــى االحتالل من أجــل إطالق 

رام اهلل/ فلسطين: 
طالب نادي األسير الفلسطيني، أمس، منظمة الصحة 
العالميــة، والصليــب األحمر الدولــي بمتابعة أوضاع 
تسعة أسرى قررت إدارة سجن »عوفر« حجرهم،  ثالثة 
منهم جرى حجرهم مســاء أمس، وســتة أسرى آخرون 
تــم حجرهــم اليوم، وهــم من ضمن األســرى الذين 

خالطوا المحرر المُصاب نور الدين صرصور.
وبيــن نــادي األســير، أن عمليــة الحجــر جــاءت بعد 
احتجاجات نفذها أســرى قسم )14( في سجن »عوفر« 
منذ يوم أول من أمس، واســتمرت حتى صباح أمس، 
حيــث أرجعــوا وجبــات الطعــام، وذلك احتجاجــًا على 

سراحه، خاصة أنه معتقل إداري دون تهمة.
وأوضح مكتب إعالم األســرى أن قوات االحتالل أعادت اعتقال 
الرجــوب فــي 11 فبراير/شــباط  2019 بعد اقتحــام منزله، 
وصدر بحقه قرار باعتقال إداريّ لمدة 6 شــهور، الفتًا إلى أنه 
حيــن قاربت المدة على االنتهاء جدد له االعتقال ثانية ألربعة 
أشهر، وقبل موعد تحرره بيوم جددت مرة ثالثة، حيث أمضى 

حتى اآلن 14 شهرًا.
وذكــر إعالم األســرى أن "الرجوب" أحد مبعدي مــرج الزهور، 
وســبق أن اعتقل مرات عدة، وأمضى في ســجون االحتالل ما 

مجموعه 15 عامًا.

اســتمرار مماطلة إدارة السجن في أخذ عينات منهم، 
مشــيرًا إلــى أن اإلدارة قدمــت تعهدًا لألســرى بأخذ 
عينــات من التســعة الذين تــم حجرهــم، وذلك يوم 

األحد القادم.
وأضــاف النــادي في بيانه »أننا ال نثــق بما يصدر من 
تصريحــات مــن إدارة ســجون االحتالل حــول أوضاع 
أبنائنا األســرى، األمر الذي يتطلب وبشــكل عاجل أن 
تطلــع جهة دولية محايدة على نتائج عينات األســرى، 
إن التزمت إدارة السجون بتعهدها بأخذ عينات لهم«. 
يشار الى أن عدد األسرى في قسم )14( بسجن عوفر، 

يبلغ )36( أسيرًا.

االحتالل يعتقل 292 مواطًنا 
خالل مارس رغم تفشي كورونا

عائلة األسير الرجوب تطالب 
بالضغط على االحتالل لإلفراج عنه

إدارة »عوفر« تحجر 9 أسرى ممن 
خالطوا األسير المحرر الُمصاب بكورونا

بعد الكشف عن إصابة أسير محرر بفيروس »كورونا«
األسرى يبدؤون خطوات احتجاجية للمطالبة بإجراءات وقائية في سجون االحتالل

هيئات فلسطينية 
تطالب منظمات 

دولية بتوفير 
الحماية لألسرى

رام الله-غزة/ جمال غيث:
شــرع عشــرات مــن األســرى فــي ســجون االحتالل 
اإلســرائيلي أمــس، فــي تنفيذ خطــوات احتجاجية، 

فرضتهــا  التــي  الســجون  إدارة  إلجــراءات  رفًضــا 
عليهــم مؤخــًرا، واســتمرارها فــي المماطلــة فــي 
توفير التدابير الالزمة لمنع انتشــار عدوى فيروس 

كورونــا، في حين طالبــت هيئات حقوقية وفصائل 
فلســطينية منظمــة الصحــة العالميــة والصليــب 

األحمر والمجتمع الدولي بالتدخل.
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أعلن أنا/ عايشــة ياســر زعل ابــو العيش عن فقــد هويتي 
وتحمل الرقم 403747744 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلن أنــا/ ايهاب محمود محمد البســيوني عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 803918127 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

أعلــن أنا/ عبد اهلل محمود عبــد اهلل المفتي عن فقد هويتي 
وتحمل الرقم 916167620 فالرجاء ممن يجدها أن يسلمها 

ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر.

فــقــد
هــويــة

اعالن للعموم
يعلــن للعموم ان/ ورثة كفاية نصر محمــد طنبورة وبناًء على مداوالت 
اللجنة العليا لألراضي )34( بتاريخ 2016/4/12 فقد تم استمالك قطعة 
األرض البالغ مســاحتها )406.75م2( والواقعة في جزء من القســيمة 
رقــم )14( فــي القطعة رقــم )968( من أراضي بيــت الهيا وتخصيص 
قطعة األرض المســتملكة للمنفعــة العامة والتي كانــت تحت تصرف 
مورثتنــا المرحومــة / كفاية نصر محمد طنبورة والتي قامت بشــرائها 
بموجب عقد بيع مؤرخ بتاريخ 2011/11/19 من المرحومة / تمام علي 

ريان أبو ريان والمسجلة باسمها لدى سجالت دائرة الطابو 
حدود األرض: ويحدها من جهة الشــمال ارض / محمد موسى ومن جهة 
الجنــوب ارض محمد عطا ياســين ومــن جهة الشــرق ارض صبحي البنا 
ومن جهة الغرب ارض سعيد معروف والمضخة وحيث ان سلطة األراضي 
بصدد الشــروع في تعويض المواطنين ورثة / كفاية نصر محمد طنبورة 
وهــم )حكمت محمد طنبورة وأوالده عاطف ومحمد واحمد والفت وعطاف 
وفتحيــه( فعلــى كل من يدعــي بحق التصــرف او المنفعــة او الملكية او 
التعــدي على حقوقه او يدعي انه االحق بالتعويــض ان يتقدم باعتراضه 
الخطي الى اإلدارة العامة للمســاحة خالل مدة أقصاها 15يومًا من تاريخ 

هذا اإلعالن واال سوف يتم البدء في إجراءات التعويض حسب األصول 
سلطة األراضي 
لجنة تنفيذ المبادالت والتخصيصات

دولة فلسطين
سلطة األراضي

 مكتب رئيس سلطة األراضي

غزة/ محمد األيوبي:
نــددت فصائــل فلســطينية، أمس، باســتمرار 
الحكومة في رام اهلل، بسياســة التمييز في صرف 
الرواتــب بيــن المواطنيــن في الضفــة الغربية 
وقطــاع غــزة، في ظــل تفشــي وبــاء "كورونا" 

المستجد.
وطالبــت الفصائــل في بيانــات منفصلة وصلت 
"فلســطين"، الحكومــة برفــع كافــة االجــراءات 
العقابيــة عــن غزة، وصــرف رواتــب الموظفين 
بنســب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في 

ظل حالة الطوارئ.
ودعــت حركــة المقاومــة اإلســالمية حمــاس، 
الحكومة برئاسة محمد اشتية، إلى وقف السياسة 
التمييزية، بعد استمرارها بفرض خصومات على 

رواتب موظفي الحكومة في غزة.
واتهــم الناطق باســم الحركة، حازم قاســم في 
تصريــح مقتضب، الحكومة باســتمرار ممارســة 

سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
كما اتهمت الجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين، 
حكومة رام اهلل، باالستمرار بسياسة التمييز بين 
أبنــاء الشــعب الواحد على أســاس جغرافي، من 

خالل إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة 
فــي غــزة بنســبة 75 %، بينما موظفــي الضفة 

بنسبة 100 %.
وقالــت الجبهــة في بيــان لهــا: إن الحكومة لم 
تأخــذ بعيــن االعتبار خطــورة األوضــاع الراهنة 
وانعكاســاتها الخطيرة على األوضاع المعيشــية 

المتدهورة في القطاع.
األهليــة  تضــرب  الخطــوة  "هــذه  وأضافــت: 
السياســية والوطنيــة للحكومــة، وتضعــف من 
مقومــات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة 

مخاطر فيروس كورونا".
وانتقــدت الجبهة حالــة الالمباالة التــي تبديها 
إدارات البنــوك تجــاه المواطنيــن، وتخليها عن 
مســؤولياتها الوطنيــة بخصــوص دعــم جهود 
الوقايــة من المــرض، مؤكدة أن عــدم اتباعها 
أيــة إجــراءات لضمان ســالمة الموظفيــن أثناء 
صــرف الرواتب، يعود بالضــرر على جموع هؤالء 

الموظفين.
من جهتها، عبرت الجبهــة الديمقراطية لتحرير 
فلسطين عن اســتنكارها واستغرابها الشديدين 
الســتمرار حكومــة رام اهلل بسياســة التمييز في 

صرف رواتب الموظفين المدنيين والعســكريين 
فــي الضفة وغزة في ظل حالــة الطوارئ المعلنة 

في فلسطين نتيجة تفشي وباء "كورونا".
وقالــت الجبهــة فــي بيــان صحفــي: "فــي ظل 
تفشــي وبــاء "كورونــا" واإلجــراءات االحترازية 
والوقائية المتبعة في ظل حالة الطوارئ القائمة 
وانعكاســها على كافة مناحي الحياة، نســتغرب 
مواصلــة الحكومــة سياســة التمييــز في صرف 
رواتــب الموظفيــن، إذ كان الصــرف في الضفة 
بنسبة 100 %، فيما صُرف للموظفين في قطاع 

غزة ما نسبته 75 %".
وانتقدت الجبهة استمرار السياسة التمييزية بين 
موظفي السلطة في الضفة وغزة، التي تتضارب 
مع تصريحات رئيس الحكومة محمد اشــتية بأن 
"الحكومة تعمــل بموازنة طوارئ متقشــفة من 
خالل تخفيــض المصاريف قدر اإلمكان ومع ذلك 

سندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة".
وجددت الجبهــة دعوتها لرئيس الحكومة لوقف 
اإلجــراءات العقابية ضد قطاع غزة وصرف رواتب 
الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، 

خاصة في ظل حالة الطوارئ.

غزة/ فلسطين: 
العمومييــن بالســلطة  نــدد نقيــب الموظفيــن 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة عــارف أبو جــراد، 
بإجراءات حكومة اشــتية "القمعيــة" تجاه موظفي 
القطاع، لعدم صرفها راتبهم الشــهري كاماًل، في 

سياق تفشي جائحة "كورونا".
وأوضــح أبــو جــراد، في مقابلــة خاصة مــع موقع 
"المركــز الفلســطيني لإلعالم"، أمس، أن نســب 
صــرف الرواتب لموظفــي قطاع غــزة، بلغت بين 
%50 إلــى %75 عكس ما أعلــن عنه رئيس حكومة 
رام محمد اشــتية، مع صرف نسبة %100 لموظفي 

الضفة الغربية.
وكان اشــتية، أعلن في مؤتمر صحفي حول جائحة 
كورونا في فلسطين مطلع هذا األسبوع، أن رواتب 
الموظفين سوف تصرف كاملة لهذا الشهر، وعلى 
أيــام عــدة لمنــع التجمهر أمــام البنــوك، ووصف 
أبــو جــراد ما جــرى ضد موظفــي غــزة بـ"التمييز 

العنصري".
وأشــار أبو جراد إلى وجود أمل في الوقت الســابق 
لديه ولدى الموظفين بأن "ينهي اشتية اإلجراءات 

القمعيــة التي اتخذتهــا حكومة الحمــد اهلل بحق 
موظفي غــزة، إال أنه اســتمر بإســقاط حقوقهم، 

وكالهما يشرب من كأس واحدة".
وأضاف المســؤول النقابي: "هناك اســتهجان كبير 
جدًّا حول تصريحات اشــتية بإعالنه أمام وســائل 
اإلعالم أنه في ظل تفشــي كورونا، ســيتم توحيد 
قيمة صــروف رواتــب الموظفين بيــن قطاع غزة 

والضفة الغربية، التي لم يفِ بها".
وأكد أبو جراد أن هذه الرواتب وقيمتها ونســبتها 
هــي حقوق للموظفيــن الذين يواجهــون أوضاعًا 
معيشــية صعبة، مؤكدًا أن اشتية يمارس سياسة 
"الشــو اإلعالمي" ويواصل مســيرة حكومة الحمد 

اهلل السابقة.
وقــال: "تفاجأ الموظفون من قيمة الرواتب؛ ولكننا 
كنا في الوقت نفسه ندرك حقيقة التصريحات التي 
خرج بها اشــتية قبل أيام، ولــم نتحدث عنها حتى 

ظهرت الحقيقة".
وتابع: "اشــتية لم يكن موفًقا في هذا القرار أو لم 
يحكم على وزير المالية في حكومته شكري بشارة، 
بصــرف رواتــب الموظفين فــي قطاع غزة أســوة 

بالضفة، رغم وجود قرار رئاسي من رئيس السلطة 
محمود عباس وفق تصريحات اشتية".

وأردف بالقــول: "هناك من الموظفين واألطباء في 
قطــاع غزة يحاصــرون جائحة "كورونا" بأنفســهم 
وصبرهم عملهم في إطــار الحصار المفروض على 

القطاع منذ أكثر من 14 عامًا".
وكــرر ممثــل الموظفيــن اســتهجانه واســتنكاره 
الشــديد لهذه السياسة، مؤكدًا أنه سيكون هناك 
موقف موحد لكل الموظفين بعد مرور أزمة كورونا.
وقال: "سياسة حكومة اشــتية بها تفرقة عنصرية 
كبيرة جــدًّا، فال يوجد اآلن فــرق بين عمل طبيب 
في مستشــفى الشفاء بقطاع غزة، وبين طبيب آخر 
في مستشــفى رام اهلل الحكومي، وهما يمارســان 
المهنة نفســها، ويضحيان بوقتهما لحماية شعبنا 

من "كورونا" وآثاره في المرضى".
وتابــع: "شــتان بيــن الثــرى والثريــا. انظــر إلى 
المميــزات التي يأخذها موظف رام اهلل، وزميله في 
غــزة، فهناك فرق كبير جدًا من الراتب األساســي 
والعالوات، وهذه تفرقــة عنصرية كبيرة جدًا بين 

أبناء الوطن الواحد".

18 عاًما على مجزرة 
ومعركة مخيم جنين

جنين/ فلسطين:
أحيا الفلســطينيون أمس، الذكرى الثامنة عشــرة لعدوان االحتالل االسرائيلي 
الدموي على مخيم جنين، الذي أدى إلى استشهاد ما يقارب 60 مواطنا، ونسف 
وهــدم 500 منزل ومنشــأة، وتدمير البنية التحتية للمخيــم وأجزاء من مدينة 

جنين.
العدوان اإلســرائيلي، الذي بدأ بتعليمات مباشــرة من رئيس حكومة االحتالل 
آنذاك آرائيل شارون، وإشراف رئيس هيئة أركانه شاؤول موفاز، قوبل بمقاومة 

باسلة زعزعت استقرار االحتالل وثقة جنوده وقيادته السياسية والعسكرية.
واســتمرت معركة مخيــم جنين ألكثر من أســبوعين، لم يســتطع في أيامها 
األولى جيــش االحتالل التقدم داخل المخيم، ما دفعــه لجنون القصف العنيف 
والعشــوائي لكل متحرك وســاكن في المخيــم، وتهجير معظــم األهالي إلى 
خارجه، في نزوح ثان إلى البساتين المجاورة والبلدات المحيطة ومدينة جنين.
وقــد اعترف االحتــالل وقادته بالهزيمــة وبمقتل 23 من جنــوده، بينهم 14 
جنديَّــا في يــوم واحد، و12 فــي تفجير بيت وفــي كمين جهــزه المقاومون 

الفلسطينيون.
ويشكك أهالي المخيم باإلحصائية اإلسرائيلية حول خسائر االحتالل، ويرجحون 
مقتل نحو 55 من جنود االحتالل، بينهم عدد من الضباط وأفراد وحدة النخبة.
وجــاء العدوان على جنيــن ومخيمها في ســياق عملية اجتياح شــاملة للضفة 
الغربية، أعقبت تنفيذ عملية مدينة "نتانيا" بأراضي الفلســطينية المحتلة عام 
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وســيتذكر أهالي جنين ومخيمها، نداءات جيش االحتالل عبر مكبرات الصوت، 
التي تطالب المقاومين بتسليم أسلحتهم واالستسالم، إال أنهم قرروا الصمود 

وخوض المعركة بشرف رغم قلة اإلمكانات.
ونتيجة لصعوبة المهمة والخطورة البالغة التي واجهها االحتالل في الميدان، 
فقد اســتهدفت قواته كل شــيء متحرك، وجاء في ســياق ذلك قصف ســيارة 
إســعاف ما تســبب باستشــهاد مدير جمعية الهــالل األحمر الفلســطيني في 
جنين الطبيب خليل ســليمان، خالل تأديته واجبه اإلنساني في تضميد جروح 

المصابين.
ودمــرت قــوات االحتــالل البنية التحتيــة للمخيم وشــبكات الكهربــاء والماء 
واالتصاالت، وحظرت في حينه وســائل االعالم من دخول المخيم لمنع توثيق 

جرائمه.
يبلغ عدد ســكان مخيم جنيــن اليوم نحو 10900 مواطــن، ويقع غرب مدينة 

جنين، على مساحة تقدر بـ500 دونم.

األوقاف: بث موعظة موحدة 
بمساجد قطاع غزة اليوم 

غزة/ فلسطين: 
أعلنــت وزارة االوقاف والشــئون الدينية أمس، عن أنها ســتبث موعظة 
موحــدة يــوم غد الجمعــة في مجموعــة من مســاجد قطاع غــزة، وفًقا 
للتوزيعــة الجغرافية، عبــر مكبرات الصوت الخارجية للمســاجد في تمام 

الساعة 11 ظهرًا.
وأوضــح مدير عام الوعظ واإلرشــاد باألوقاف وليــد عويضة في بيان أن 
إدارتــه تســعى من خــالل المواعظ إلى اســتثمار فضيلة يــوم الجمعة، 
وتعظيمــه في نفــوس الناس، وحثهم على التعامــل الصحيح مع األوبئة 

واألزمات، والعودة الصادقة إلى اهلل تعالى.
وبيــن عويضة ضــرورة أداء الجمعة ظهــرًا في البيــوت، منوهًا إلى أن 
قــرارات وزارتــه األخيرة جاءت لصيانــة المجتمع وحمايتــه وفًقا لمقاصد 

الشريعة اإلسالمية.
وأشــار إلى أهمية المداومــة على القنوت في الصلــوات، وأداء الصلوات 

المفروضة جماعة مع األهل واألبناء.
وقال: إنه سيتم توزيع 60 ألف نسخة من أدعية النوازل على المواطنين، 

في إطار الجهود الدعوية لوزارته.
وطالــب عويضة المواطنين بالتضرع إلى اهلل تعالى بأن يقي اهلل شــعبنا 
وأمتنا والبشــرية جمعاء من األوبئة واألمــراض، وأن يرفع البالء ويحفظ 

العباد من وباء كورونا، وأن يشفي المرضى والمصابين.

جامعة القدس تبدأ بإنتاج 
أجهزة تنفس صناعي

القدس المحتلة/ فلسطين: 
بــدأت جامعــة "القــدس"، بصناعــة أجهــزة تنفس صناعــي؛ لســد احتياجات 

المستشفيات المحلية، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس الجامعة الواقعة شــرقي مدينة القدس المحتلة، عماد أبو كشــك، 
لوكالــة "األناضول، أمــس: إن "خبراء مــن كليتي الطب والهندســة بالجامعة 

نجحوا في صناعة جهاز تنفس صناعي محوسب بشكل كامل".
وأضاف أبو كشك أن "هذه الخطوة تأتي في ظل نقص عدد أجهزة التنفس في 

المستشفيات الفلسطينية".
ويتوفر في المستشفيات الفلسطينية 205 أجهزة تنفس صناعي فقط، بحسب 
تصريحات ســابقة لمدير الرعايــة الصحية األولية فــي وزارة الصحة برام اهلل، 

كمال الشخرة.
مــن جانبــه، قال عميد كلية الهندســة في جامعة القــدس، إبراهيم عفانة: إن 
"الجامعة بدأت بالعمل على إنتاج 150 جهازا، ضمن مخطط إلنتاج 500 جهاز".
وأشار عفانة إلى أن توفير المواد الخام لصناعة األجهزة تعد المعضلة الرئيسة.
بدوره، قال عميد كلية الطب في الجامعة، هاني عابدين: إنه "تم تجربة الجهاز 

األول ونجح في مهمته بشكل كامل، ألنه صنع وفق معايير دولية".
وأضاف عابدين، وهو وزير ســابق للصحة: "نحن نسابق الزمن اآلن إلنتاج أكبر 
عــدد ممكن من األجهزة؛ حيث تشــير التوقعــات إلى تزايد أعــداد المصابين 

بالفيروس في فلسطين".

طالبت برفع اإلجراءات العقابية عن غزة

فصائل تندد باستمرار حكومة رام الله
بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين

نقيب الموظفين بغزة: اشتية يمارس التمييز العنصري من خالل الرواتب
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لندن-غزة/ محمد األيوبي- وكاالت:
الدوليــة  الحملــة  أمــس،  ُأطلقــت 
اإلنســانية لرفــع الحصــار عــن غــزة، 
وذلــك  #الحصار_وبــاء،  بعنــوان 
بمشاركة وتعاون أكثر من 60 مؤسسة 

دولية وإعالمية.
وقالــت الحملــة، فــي بيــان صحفي: 
إن الحصــار الــذي يفرضــه االحتــالل 
اإلســرائيلي على قطاع غــزة، كان وال 
يــزال فعــاًل عدوانيــًا بمرتبــة جريمة 
ضــد اإلنســانية، وتكفي نظــرة على 
اإلحصــاءات والبيانات التــي تدل على 
تراجع مؤشــرات الحياة في غزة، لنعلم 
أن االحتــالل قــد حــول هــذه البقعة 
الصغيرة من أرض فلسطين إلى سجن 
مغلــق، تنعدم فيــه أبســط مقومات 

العيش اآلمن، ماديًا ومعنويًا.
وأضافت: "اليوم، يشكل تهديد انتشار 
فيروس كورونا عاماًل إضافيًا، يزيد من 
توحش الحصار، الذي يفترس مليوني 
إنسان هم ســكان قطاع غزة، الحصار 
وكورونا وبــاءان يشــتركان اليوم في 
قتل ســكان قطاع غزة، وهذا ما يحمّل 

وبــاء كورونا في العالــم، واإلعالن عن 
بعض اإلصابات في غزة.

وحذر بيــراوي في بيان صحفي، أمس، 
ضمــن حملــة #الحصار_وبــاء، مــن 
أن انتشــار الوبــاء –ال ســمح اهلل- في 
القطــاع يعنــي كارثــة إنســانية بكل 
مــا تحمــل الكلمة مــن معنــى، لعدة 
اعتبارات أبرزها تدهور الوضع الصحي 
بسبب الحصار الذي وصل عامه الرابع 
عشر، ونقص اإلمكانيات والمستلزمات 
واألدوية، إضافة لعدد الســكان الكبير 
فــي بقعة جغرافية صغيــرة ما يصعب 

عملية السيطرة عليه.
وشــدد علــى أن الوضــع فــي غــزة ال 
والمماطلة، مشــيرًا  التأجيــل  يحتمل 
إلى ضرورة تدخــل المنظمات الدولية 
الصحية واإلنســانية لتوفيــر مقومات 
الوقاية مــن الوباء، وتســهيل وصول 

هذه المستلزمات للقطاع المحاصر.
وبين أن ربط االحتالل وصول مقومات 
الوقايــة للقطــاع بملفــات أمنيــة هو 
امتــداد للحصار، وشــكل من أشــكال 
اإلبــادة الجماعية في حال اســتمر في 

مؤسســات المجتمع الدولي مسؤولية 
العمل الجادّ لرفع الحصار اإلســرائيلي 
الظالم عن غزة". ونادت المؤسســات 
المشاركة في الحملة الدولية اإلنسانية 
لرفــع الحصار عن غزة، كل مؤسســات 
المجتمــع الدولــي واألحرار والشــرفاء 
والناشــطين علــى وســائل التواصــل 
االجتماعــي واألفــراد الحامليــن لــواء 
الحــق والعدالة، إلى اســتنفار الجهود، 
والمشاركة في أوسع نطاق ممكن في 
الحملة الدولية اإلنسانية لرفع الحصار 

عن غزة #الحصار_وباء.
الدوليّــة  الحملــة  أن  إلــى  وأشــارت 
ستستمر بمتابعة برنامجها التضامنيّ 
اإلنسانيّ مع قطاع غزة المحاصر خالل 

األيام القادمة.
وفــي الســياق، أكــد رئيــس اللجنــة 
الدولية لكســر الحصار عــن غزة، زاهر 
بيراوي، أن الوضع اإلنســاني والصحي 
المتدهور في قطاع غزة، يتطلب تدخاًل 
دوليًا عاجاًل لرفع الحصار اإلســرائيلي، 
الطبية  بالمســتلزمات  القطاع  وإمداد 
واألدوية الالزمة، خاصة في ظل تفشي 

رفضه، وســط هــذا الصمــت الدولي 
المريب.

وأكد بيــراوي أن كبرى دول العالم بما 
تملك مــن إمكانيــات ماليــة وصحية 
السيطرة  ومستشــفيات، ال تســتطيع 
على الوبــاء، فما بالكم بغــزة الفقيرة 
المحاصرة التــي تفتقر ألدنى مقومات 
المتحــدة  األمــم  وصنفتهــا  الحيــاة، 
بأنها لــن تكــون صالحــة للحياة في 
العــام 2020. ودعا أحــرار العالم وكل 
المنظمات التضامنيــة كٌل من موقعه 
المســتمر خالل األســبوعين  للضغط 
القادمين )فترة الحملة( من أجل كسر 
الحصــار ومن أجــل تحقيــق األهداف 

اإلعالمية والسياسية للحملة.
كمــا دعــا رئيــس الهيئــة الشــعبية 
العالمية لدعم غزة، د. عصام يوســف، 
إلى تدخــل دولي حقيقي للضغط على 
االحتالل إلنهاء الحصار المتواصل على 
غــزة، خاصة بعد مــا ذاق العالم معنى 
الحصــار لعــدة أســابيع فقط بســبب 

تفشي وباء "كورونا".
وشــدد يوســف فــي بيــان صحفــي، 

ضمــن حملــة #الحصار_وبــاء، علــى 
أن التحذيــرات مــن الوضــع الصحــي 
واإلنســاني فــي غــزة تتطلب ســرعة 
فــي رفع الحصــار وتقديم المســاعدة 

والمساندة لها دون تأخير.
وقــال: "الحصار وبــاء.. وكورونا وباء.. 
ووصول كورونا -ال سمح اهلل- للقطاع 
يعنــي حكم باإلعــدام علــى أكثر من 
مليونــي مواطن يعيشــون فيــه بقرار 
دولي، فــي ظل هذا الصمــت المريب 
على اســتمرار الحصار ورفض االحتالل 

إدخال أي مستلزمات صحية وأدوية".
وأشار إلى أن )إســرائيل( كقوة احتالل 
مطالبــة  الدولــي،  القانــون  بحكــم 
بالســماح بدخــول هذه المســتلزمات 

واألدوية واألجهزة الطبية لغزة.
والحكومــات  الــدول  يوســف  ودعــا 
واإلغاثيــة  اإلنســانية  والمؤسســات 
للتدخل وإنقاذ غــزة قبل فوات األوان، 
عبــر الضغط لرفــع الحصــار، وتقديم 
كل المســاعدات الصحيــة واألجهــزة 
الطبية واألدوية والمساعدات اإلغاثية 

للقطاع.

رام اهلل/ فلسطين: 
نشــر نادي األســير، أمس، تقريرا حول واقع األســرى 
المرضى في ســجون االحتالل اإلســرائيلي، بمناسبة 
الذكرى السابعة الستشهاد األسير ميسرة أبو حمدية.
وقال النادي في تقريره: إن الذكرى تتزامن مع ظروف 
دقيقــة تمر بها الحركة األســيرة، مع انتشــار فيروس 
"كورونا" المســتجد، والتخوفات الكبيرة من انتشــاره 
بيــن صفوفها، مبينًا أن عدد األســرى المرضى وكبار 

السن )700(، بينهم )200( يعانون أمراضا مزمنة.
وأوضــح أن األســرى يواجهــون خطــرا إضافيَّــا، مع 
إعالن إصابة أســير محرر، أفرج عنه مؤخرا من ســجن 
"عوفــر" بالفيــروس، األمر الذي يســقط ادعــاء إدارة 
ســجون االحتالل بأن ال إصابات بين صفوف األسرى، 
رغم تســجيلها مزيد مــن اإلصابات بيــن المحققين 

والسجانين.
وذكر أنه منذ عام 1967، استشهد )67( أسيرًا نتيجة 
سياســة اإلهمال الطبي المتعمد، والتي تشــكل أحد 
أبرز األدوات التي تنتهجها إدارة سجون االحتالل بحق 
األســرى المرضى، علمًا أن العديد منهم لم يشــتكوا 

قبل اعتقالهم من أمراض أو مشاكل صحية.
وأشار إلى أن "عيادة سجن الرملة" الذي يُطلق عليها 
األســرى "بالمسلخ" تعد شــاهدًا على الموت اليومي 
الــذي يعيشــونه، حيــث يقبع فيهــا نحو )16( أســيرا 

مريضا في ظروف مأساوية".
واســتذكر النــادي محطات من حياة األســير ميســرة 
أبــو حمدية، الــذي قتله االحتالل بشــكل بطيء على 
مدار ســنوات اعتقاله التــي امتدت منذ عــام 2002، 
وحتى تاريخ استشــهاده في 2 أبريل/نيســان 2013، 
بمستشفى "ســوروكا"، حيث تســبب اإلهمال الطبي 
المتعمد بإصابته بالسرطان، والذي كان قد انتشر في 

جسده عقب اكتشافه.
وقال: "أدى اإلهمال الطبي إلى استشــهاد )18( أسيرا 
آخرين، آخرهم األســيران بسام الســايح، وسامي أبو 
دياك، فيما ال تزال ســلطات االحتــالل تحتجز جثامين 
أربعة شــهداء هم: عزيز عويســات منذ عــام 2018، 
وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبســام الســايح منذ 

العام الماضي".

وأوضح أن أســاليب التعذيب التي تعرض لها األسرى 
علــى يــد المحققيــن، تســببت بإصابتهــم بأمراض 
ومشــاكل صحيــة مزمنة، زادت حدتهــا نتيجة ظروف 
االعتقال القاسية، حيث تفتقر السجون ألدنى الظروف 
الصحية، في وقت يؤكد األســرى الذين خاضوا تجربة 
االعتقــال لســنوات طويلة، أنها بيئة خصبة النتشــار 

األمراض.
ولفــت إلــى ان ســلطات االحتــالل تمارس سياســية 
اإلهمــال الطبــي من خــالل المماطلة في تشــخيص 
المــرض وإجــراء الفحــوص الطبية، وتقديــم العالج 
الــالزم، والضغــط علــى األســير المريض عبــر نقله 
باســتمرار بـ "البوســطة"، وهي رحلة عذاب لألســير، 
يعيشــها خالل محاولتــه الحصول علــى العالج، حيث 
دفعت هذه السياســة العديد من األسرى لالمتناع عن 

الذهاب إلى المستشفيات.
وبيّــن أن حــاالت األســرى المرضــى ازدادت بعــد 
اعتقال االحتالل لعشــرات المصابين بالرصاص خالل 
المواجهات التي شهدتها األرض الفلسطينية في هبة 
القدس الشعبية عام 2015، ولليوم يعاني عدد منهم 

نتيجة اإلصابة، خاصة من بترت أطرافهم.
وذكر النادي ان األســرى المرضى وجهوا مؤخرا رسالة 
جاء فيها: "ال نســمع من إدارة الســجون ســوى القول 
بأننــا نأخــذ االحتياطــات ومــا ذلــك إال ذر الرماد في 
العيون، خاصة مع وجود مئات األسرى المرضى الذين 
يعانون من مشــاكل صحيــة بعضها بالــغ الخطورة، 
ناهيك عن المصابين بأمراض ضيق التنفس والقلب 
وارتفاع ضغط الدم والســكري، وغيرها من األمراض 

المزمنة".
وناشــدوا "العالــم وكل المعنييــن بحقوق اإلنســان 
لمجرد كونه إنسان، ماذا تبقى لنا من حقوق والمرض 
يهــدد حياتنا يوما بعــد يوم، وال إجــراءات حقيقية أو 
حتى اســتعدادات منطقية، فاإلهمــال الطبي والتأخر 
في العالج يطارد األســير، ومنا من فارق الحياة نتيجة 

اإلهمال الطبي والصحي".
وتابعــوا "كل ذلــك فــي وقت نســمع فيه عــن عدم 
قدرة الجانب الصحي اإلســرائيلي أصال على استيعاب 

المصابين بالفيروس مع زيادة انتشاره".

غزة/ جمال غيث:
األســير  والدة  أمــس،  توفيــت 
القائد القسامي، إبراهيم حامد، 
من بلدة سلواد شــرقي مدينة 
رام اهلل وســط الضفــة الغربية 
المحتلــة، والمحكوم بالســجن 

المؤبد 54 مرة.
وآخــر ما كانــت تتمنــاه الحاجة 
زينــب حامــد )97 عامًــا( قبــل 
عينيهــا  تُكحّــل  أن  وفاتهــا، 
برؤيــة نجلهــا »إبراهيم« الذي 
غيبتــه ســجون االحتــالل ألكثر 
من عشــرة أعوام، وفق ما يقول 

حفيدها أيمن حامد.
ويشــير حامد لصحيفة فلســطين«، إلــى أن المرض 
أنهك جدتــه، إثر إصابتها بســرطان العظــام، الذي 

الزمها طوال األعوام الماضية.
ويضيــف: »أن الحاجة زينب مع إشــراقه شــمس كل 
يوم، كان تجلس في فناء منزلها تدعو اهلل عز وجل أن 
يطيــل في عمرها، كي تحتضن نجلها إبراهيم محررًا 

قبل وفاتها«.
ويؤكــد حامــد أن الحاجــة فاطمة كانــت تغرس في 
نفوس أحفاده حــب الوطن والدفاع عنه، وأن قضبان 
السجون ستزول وستهدم الســجون وسيتحرر أسرانا 

رافعين رؤوسهم. 
وكان االحتــالل اعتقــل »حامــد« وهــو قائــد كتائب 
الشهيد عز الدين القسام في الضفة في 23 أيار/مايو 
عام 2006، بعد مطاردته لثماني سنوات، وذلك خالل 
اقتحــام منــزل تحصن به في مدينــة رام اهلل، لتجري 
بعــد ذلك رحلــة المحاكم التي انتهــت بالحكم عليه 

بالسجن المؤبد 54 مرة.
ويتهــم االحتالل حامد، بالمســؤولية المباشــرة عن 
التخطيط واإلعداد لعشرات العمليات الفدائية؛ والتي 
أدّتْ إلى مقتل وإصابة نحو 78 إسرائيليًا، من بينها 
عملية مقهــى »مومنت«، وعمليــة الجامعة العبرية، 

وعملية »ريشون ليتسيون«.
مــن جانبه، تقــدم نائب رئيــس المكتب السياســي 

صالــح  »حمــاس«  لحركــة 
العــاروري بأحــر مشــاعر العزاء 
»حامــد«  لألســير  والمواســاة 

بوفاة والدته الحاجة »زينب«.
وقال العاروري في بيان صحفي 
أمــس: ترحل الحاجة زينب التي 
لم تــرَ ولدها األســير إبراهيم 
المحكوم بالســجن ٥٤ مؤبدًا، 
لتكــون شــاهدًا جديــدًا على 
يحرم  الــذي  االحتالل  وحشــية 
مــن  الفلســطينيين  األســرى 
لحظــات الــوداع ألحبائهم عند 

الفراق.
وأضاف: »إننا إذ نحيي األخ القائد إبراهيم حامد الذي 
ضرب أروع األمثلة فــي المقاومة والجهاد، والصمود 
في التحقيق والســجون، فإننا نؤكد ألسرانا أن الفرج 

قريب بإذن اهلل«.
وأكد العــاروري أن خيار المقاومة هو الطريق للحفاظ 
على أرضنا من غطرســة االحتالل ومســتوطنيه، وأن 
النصــر يأتي مع الصبر، وتضحيات شــعبنا لن تذهب 

هدرًا.
واألســير حامــد، متزوج منــذ عــام 1998 ولديه من 
األبناء »علي« و »ســلمى«، وهو حاصل على شــهادة 
البكالوريــوس فــي التاريــخ والعلوم السياســية من 
جامعة بيرزيــت، وعلى الدبلوم في الدراســات العليا 
في التاريخ، ويحمل شــهادة الماجستير في العالقات 
الدوليــة من جامعة بيرزيــت، وكان قد تبقى له منها 

مناقشة الرسالة التي تعثرت بفعل االعتقال.
كمــا عمل حامد، في حقل البحث األكاديمي في مركز 
أبحاث جامعة بيرزيت في موضوع التاريخ الفلسطيني 
الحديث - القرى الفلســطينية المدمرة 1948، وأنجز 
كتابين حول قريتين هما: زرعين )تمت طباعته(، كفر 

عانة )لم يطبع(.
وبعد اعتقاله ومروره برحلة شــاقة في التحقيق الذي 
أبدى فيه صمــودا أعجز االحتالل، وضعه االحتالل في 
العزل االنفرادي لمدة ســبع ســنوات، منعه فيها من 

زيارة أحد من عائلته.

في الذكرى الـسابعة الستشهاد أبو حمدية.. 
نادي األسير يرصد واقع األسرى المرضى

العاروري يعّزيه
وفاة والدة األسير القائد إبراهيم حامد

الحاجة زينب حامد

بمشاركة وتعاون أكثر من 60 مؤسسة دولية وإعالمية

إطالق الحملة الدولية اإلنسانية لرفع الحصار عن غزة
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انطالق حملة زراعة مليون شتلة 
بالحدائق المنزلية السبت

رام اهلل/ فلسطين: 
أعلــن وزيــر الزراعة في حكومة رام اهلل رياض عطاري مســاء أمس، عن أن 
انطــاق حملة زراعة "مليون شــتلة خضار" في الحدائــق المنزلية بالضفة 

الغربية المحتلة، سيكون يوم السبت المقبل.
وقــال عطاري في بيان: إن الحملة بالشــراكة مع المؤسســات والمنظمات 
األهليــة العاملــة في قطــاع الزراعة، وبدعم مــن قطاع المشــاتل، وتأتي 
انسجامًا مع توجهات الحكومة في تعزيز االقتصاد الوطني، وتوسيع قاعدة 

االنتاج المحلي.
وبيــن أن عملية توزيع األشــتال، ســتتم من خــال البلديــات والمجالس 

المحلية، وفق آليات محددة، لضمان التقيد بإجراءات السامة العامة.
ونبيــه عطــاري إلى أن الحملة مســتمرة المحافظات الشــمالية كافة بمن 
فيها القدس المحتلة، وســيكون هناك مرحلة اســتكمالية في المحافظات 
الجنوبية. في سياق آخر، أصدر عطاري قرارًا فوض فيه لجان مكافحة تهريب 
المنتجات الزراعية في المحافظــات، بصاحية إحالة أية مضبوطات زراعية 
يتم إدخالها للســوق الفلســطيني بطريقة غير قانونية إلــى المحافظين، 
بعد التأكد من ســامتها الصحية، التخاذ ما يلزم بشأنها، مع عدم اإلخال 

باتخاذ اإلجراء القانوني الازم بحق المخالف، وفق األصول القانونية.
وحذر من التعاطي مع الســلع غير القانونية، التــي قد تحمل أخطارا كبيرة 

على صحة أبناء شعبنا.

وفاة طفلة سقطت
 من علو في بيت لحم

بيت لحم/ فلسطين:
لقيــت طفلــة مصرعها أمس إثر ســقوطها مــن علو بمحافظــة بيت لحم 

جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وأفــادت الشــرطة في بيان مقتضــب، بأن طفلــة )3 أعــوام( توفيت بعد 

سقوطها من شرفة منزل عائلتها ببيت لحم وتم فتح تحقيق بالحادث.

"التعليم" تقّر المواد المطلوبة
 في امتحان الثانوية العامة

رام اهلل/ فلسطين: 
أصدرت وزارة التربية والتعليم، أمس، قرارًا أوضحت فيه المواد المطلوبة 

المتحانات الثانوية العامة لهذا العام.
ووفــق القرار الصادر عن وزير التربية والتعليم مروان عورتاني فإن الجدول 
يوضــح المواد المطلوبــة في امتحانــات الثانوية العامــة لجميع المباحث 

والفروع.
وأشــار إلى أن الجدول يشــمل نهاية الصفحــة المطلوبة في االمتحان من 

المادة المقررة، إضافة إلى األسئلة المتعلقة بالمادة من هذه الصفحات.

الناصرة/ األناضول:
تواجه دولــة االحتال صعوبات في 
إقنــاع المتدينين اليهــود بااللتزام 
بتعليمات وزارة الصحة اإلسرائيلية 

للحد من انتشار فيروس "كورونا".
وتنتشــر شــرطة االحتال في أحياء 
المتدينين، وعلى رأســها حي "مايه 
شعاريم" في غربي القدس، ومدينة 
بني براك وسط فلسطين المحتلة، 
ومســتوطنة "بيتــار عيليــت" غرب 

مدينة رام اهلل.
وبحســب معطيــات وزارة الصحــة 
اإلســرائيلية فــإن مناطــق وجــود 
المتدينين اليهود هي األكثر إصابة 

بفيروس "كورونا".
قــدر   2019 عــام  نهايــة  وفــي 
إســرائيل"،  "ديمقراطيــة  معهــد 
التابــع لجامعــة )تل أبيــب(، أعداد 
المتدينيــن بالدولــة بنحــو مليون 
و125 ألًفــا، وهو ما يمثل %12 من 
عدد ســكان دولــة االحتــال البالغ 

نحو 9 مايين نسمة.
لكن نســبة المتدينيــن المصابين 
بالفيروس ال تتناســب مع نسبتهم 
مــن إجمالي الســكان، حيــث قالت 
بوســت"  "جروزاليــم  صحيفــة 
اإلســرائيلية، أمــس، إن واحدا من 
بفيــروس  مصابيــن   7 كل  بيــن 
كورونــا فــي )إســرائيل( هــو مــن 

المتدينين.
وكانــت وزارة الصحة اإلســرائيلية 
قــد أعلنت الخميــس، ارتفاع العدد 
بفيــروس  للمصابيــن  اإلجمالــي 
كورونا إلــى 6211 بينهم 107 في 

حالة صحية صعبة.
ولكن يتضح أن اإلصابات في غربي 
القدس ومدينة بني براك تتصدران 

اإلصابات.
فقد أشــارت معطيات وزارة الصحة 
إلــى أن 916 مــن المصابيــن في 
غربي القدس و900 في مدينة بني 

براك.

الجماعيــة ومشــاركة أعــداد كبيرة في 
حفات األفراح والجنازات.

ولكــن المتدينيــن يعدون هــذا "تعديا 
على معتقداتهم".

التواصــل  شــبكات  عبــر  ويُتــداول 
االجتماعــي شــريط فيديــو لطفل من 
المتدينين يهتــف: "نازيون"، ثم يبصق 
ويفتعــل الســعال باتجــاه أفــراد مــن 
الشــرطة التــي دخلــت إلى أحــد أحياء 

المتدينين.
وتشــير البيانات المتتالية للشــرطة إلى 
توقيف متدينيــن، بعد رفضهم االمتثال 

للتعليمات.
وقالت الشــرطة فــي تصريــح مكتوب: 
"أوقف أفراد الشرطة 6 مشتبهين أقاموا 
صاة فــي كنيس في مدينــة موديعين 
عيليــت، خافا ألنظمة الطــوارئ، وبعد 
الشــرطة  لتعليمــات  امتثالهــم  عــدم 
بالتفــرق رفضوا التعريــف عن هوياتهم 

وواجهوا أفراد الشرطة".
وبحســب معطيــات وزارة الصحــة فإن 
اإلصابــات فــي مســتوطنة "موديعيــن 
عيليــت"، ذات األغلبية مــن المتدينين، 

تزيد على 70 إصابة.
وشهدت أحياء في غربي القدس ومدينة 

وبالمقارنــة فإنه في مدينــة )تل أبيب( 
التــي يبلــغ ســكانها أضعــاف ســكان 
مدينــة بنــي بــراك تــم تســجيل 324 
إصابة، بحســب معطيــات وزارة الصحة 

اإلسرائيلية.
واستنادا إلى وسائل اإلعام اإلسرائيلية 
إقنــاع  هــي  األكبــر  اإلشــكالية  فــإن 
المتدينيــن بااللتــزام بتعليمــات وزارة 
الصحة، أسوة بغيرهم من اإلسرائيليين.
وكتــب عميحــاي أتالــي فــي صحيفــة 
"يديعوت أحرونــوت" قائا: "اعتاد أفراد 
هــذا المجتمــع علــى العيش في شــقق 
صغيــرة مزدحمة، أكثر من أي قطاع آخر 
من السكان، كما أنهم أقل وعيا وإلمامًا 
وأقل إدراًكا بكثيــر، وأقل تعرضًا لوفرة 
المعلومات عبر اإلنترنت خوًفا مما يرونه 

محتوى سلبيًا".
وأضاف: "كمــا أنهم يتبعــون عن كثب 
وبفخر تعليمات حاخاماتهم، وسيفعلون 
الموجهــون  بــه  يأمرهــم  شــيء  أي 

الروحيون".
وفــي تنفيذهــا تعليمــات وزارة الصحة 
القاضيــة بمنــع التجمهر تغلق شــرطة 
العبــادة(  )دور  الُكنــس  االحتــال 
والمــدارس الدينيــة، وتمنــع الصلوات 

بنــي بــراك حوادث مشــابهة، بحســب 
بيانات سابقة للشرطة.

ونقلــت "جروزاليم بوســت"، أمس، عن 
مســؤولين في وزارة الصحة اإلسرائيلية 
قولهم: "إذا اســتمر الوضــع على ما هو 
عليــه، فــإن عــدد المصابين فــي بني 
براك سيصل إلى 1500 بحلول األسبوع 

القادم".
إال أن رئيــس وزراء االحتــال بنياميــن 
نتنياهــو بــدا متفائا أكثر وقــال: "أريد 
اإلشــارة إلــى التحــول اإليجابــي الذي 
اليهــود  جمهــور  تصــرف  علــى  طــرأ 
يســتوعبون  باتــوا  إذ  األرثوذكــس، 
جيدًا الخطر المرتبط بتفشــي فيروس 
التعليمــات  يتبعــون  فهــم  كورونــا، 
ويتصرفون بمسؤولية وبدعم كامل من 

الحاخامات".
غيــر أن نتنياهو، الذي دخل أمس الحجر 
الصحــي بعــد مخالطتــه وزيــر الصحة 
يعقوف ليتســمان المصــاب بـ"كورونا"، 
الذي هــو أصا مــن قــادة المتدينين، 
اســتدرك: "إال أنه ولألســف لقد انتشــر 
المــرض في أماكــن معيّنــة بأضعاف، 
مقارنًة مع أماكن أخرى"، في إشــارة إلى 

تجمعات المتدينين.

نين اليهود "كورونا".. دولة االحتالل في مواجهة معضلة المتديِّ

غزة/ أدهم الشريف:
جــاء فصــل الربيع علــى قطاع غــزة هذا العــام بوجه 
مختلــف إثر زائر خفي جعل المواطنين يلزمون بيوتهم 

ويتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر.
في مثل هذا التوقيت من كل عام، يمتلئ شــاطئ بحر 
غزة والكورنيــش الغربي للقطاع امتدادًا من شــماله 
حتى جنوبه، بالمصطافين والراغبين بحرارة الشــمس 
الربيعية. لكن وألول مرة منذ عشــرات الســنين؛ بدت 

هذه األماكن خالية من الزوار.
إنه فيروس "كورونا- Covid 19"، الذي حل دون ذلك، 
وفرض حصــارًا مطبًقا على المواطنيــن في منازلهم، 
وزاد من وجع الحصار اإلسرائيلي الذي يتعرض له أكثر 

من مليوني مواطن منذ 14 سنة ماضية.
ورصدت "فلسطين" حالة اإلغاق التي شهدتها أماكن 
حيوية في غزة، شملت االستراحات الممتدة على طول 

شاطئ بحر غزة البالغ طوله 40 كيلو مترًا.
كذلــك رصدت مدى حرص جهاز الشــرطة على متابعة 
المخالفيــن لإلجراءات المقرة من خال جهات رســمية 
حفاًظــا على ســامة المواطنين من الفيــروس الخفي 

الذي ظهر في الصين وتفشى حول العالم.
ويســير جهاز الشــرطة قواته في دوريات مستمرة في 

األماكن العامة لمتابعة مدى االلتزام بذلك.
والقى هذا استحســان المواطن رامي سمير، الحريص 
دومًا على زيارة شــاطئ بغزة واالستمتاع بجمال البحر 

تضــرب غرب القطاع ســنويًا، وتجبــر المواطنين على 
المكوث في منازلهم.

ويدرك رامــي الذي يعمل صيادًا ويعيل أســرة مكونة 
من 5 أفراد، أنه لوال الخشية من تفشي الفيروس الذي 
ينتقل من خال المخالطة ويصيب الجهاز التنفس لدى 

اإلنسان، لما كان شاطئ البحر بهذا الشكل.
األمر لم يقتصر على المواطنين الزائرين هناك، وشمل 

األكشاك التي يبيع أصحابها المشروبات الساخنة.
ويمتلك الشــاب ثائر أبو كرش، في منتصف الثاثينات 
مــن عمــره، واحدًا مــن هــذه األكشــاك، ويتخذ منه 

وهدوئه هذه األيام.
وقــال لصحيفــة "فلســطين" التــي زارت شــاطئ غزة 
ضمن جولة ميدانية لمراســلها: للمرة األولى يشــهد 
شــاطئ البحر حضورًا ضعيًفا بهذا الشكل في مثل هذا 

التوقيت من العام.
ويعد بحر غزة متنفسًــا مهمًا ألكثر من مليوني نسمة 
يقطنــون مســاحة ال تتجاوز 365 كيلومتــر مربع، وفي 
مثل هــذه األيام يلجأ المواطنون بغــزارة للبحر لقضاء 
أوقات ممتعة برفقة عوائلهم وأصدقائهم، بعد انتهاء 
فصل الشــتاء الذي يشــهد سلســلة منخفضات جوية 

مصدرًا أساسيًا لتوفير قوت عائلته.
ويقــول لصحيفة "فلســطين": إنــه "أجبر علــى إغاق 

الكشك هذه األيام نظرًا لضعف حركة المواطنين".
وترك إغاق الكشــك منــذ ثاثة أيام تداعيات ســلبية 
علــى عائلته، كما يقول، حيــث كان أبو كرش يوفر من 

خاله قوت عائلته اليومي بواقع -20 30 شيقًا.
ولجأ للعمل علــى مركبة أجرة ســاعات طويلة، ويخرج 
صباحًــا مــن بيته ويعــود منتصــف الليل، بعشــرة أو 

عشرين شيكًا كأقصى حد.
ولم يحظ هذا الشــاب بفرصة عمل كما عشرات اآلالف 
غيــره في غــزة، رغم امتاكــه مهارات جيــدة في عدة 
مهن حرفية، بفعل التداعيات الخطيرة التي تركها واقع 

الحصار اإلسرائيلي على االقتصاد المحلي.
وبحسب تقارير ودراسات محلية ودولية، فإن قطاع غزة 

يعاني من ارتفاع غير مسبوق في نسبة البطالة.
وال يبــدو الحال في عمق المحافظــات الخمس للقطاع 
مختلًفا كثيــرًا، إذ يتفادى المواطنون االختاط الكثير، 
ويكتفــي عــدد كبير منهم باإلشــارة باليــد من بعيد، 
والرجــوع مبكــرًا للبيت بعــد تلبية حاجيات أســرهم، 
وإغــاق أماكــن التجمعــات ضمــن إجــراءات الوقاية 
التي أعلنت عنها جهات رســمية ومنهــا لجنة المتابعة 
الحكومية وتعمــل بالتعاون مع وزارة الصحة، للحيلولة 
دون تفشــي الفيروس، الذي أصاب 9 مواطنين ال زالوا 

قيد الحجر الصحي في معبر رفح، جنوب غزة.

ربيع غزة 2020.. حصــــار فــي زمـــن كورونــــــــا !!

خلو شاطئ غزة من المصطافين جراء وباء كورورنا 
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بمناســبة يــوم األرض الفلســطيني الــذي تحل 
ذكــراه فــي 30 مــارس، أســتحضر المحــن التي 
عاشــتها أرض فلسطين وشــعبها على يد الكيان 
الصهيونــي، كما أســتحضر محنة ســكان األرض 
اليوم بســبب جائحــة كورونا، وأمــام موقف غير 
عادل منشــغل بوباء كورونا صاد عن أي ذكرى أو 
حدث، أجدني لزاما أمام مقارنة بين أرض وأرض، 
وبيــن جائحة وجائحة، خاصة أن أرض فلســطين 
تعرف جائحة مماثلة أو هي أفتك منذ عقود، وهي 

جائحة الصهيونية.
1 -  إذا كانــت جائحــة كورونــا تقتل المســنين 
وضعيفــي المناعــة، فجائحــة الصهيونيــة تقتل 
كذلك المسنين و العزل ممن ليس لهم سالح وال 
عتاد يحمون به أنفســهم من وحشية العصابات 
الصهيونية، فقد قتلت عشرات آالف الشهداء منذ 
عــام النكبة إلــى يومنا هذا. غيــر أن األولى تقتل 
المســنين وضعيفــي المناعة، أمــا الثانية فتقتل 
الكبــار والصغــار والرضع والنســاء والرجال، الكل 
على حد ســواء، عبر مجازر جماعيــة، فقد اقترفت 
العصابــات الصهيونية أكثر مــن 70 مجزرة بحق 
الفلســطينيين أدت إلى استشــهاد مــا يزيد على 
15 ألف فلســطيني في عمليات التطهير في أثناء 

النكبة.
2 -  إذا كان وبــاء كورونــا قــد فــرض حجرا على 

فوبــاء  بأســرها،  دول 
فــرض  الصهيونيــة 
حجــرا على فلســطين 
فحــرم  بأكملهــا، 
الفلسطينيين  ماليين 
من حــق العــودة إلى 

أشــارت  حيث  أراضيهم، 
ســجالت وكالــة األمــم 
المتحدة إلغاثة وتشغيل 
الالجئين الفلســطينيين 
)األونــروا( إلــى أّن عدد 
المســجلين  الالجئيــن 
فــي األول من ديســمبر 
 6.02 نحــو  هــو   2018

ماليين الجئ فلسطيني، 
28.4 في  يعيــش نحــو 
المائــة منهــم فــي 58 

مخيمًا رســميا تابعًا للوكالة، أما غير المســجلين 
فباآلالف.

كمــا أقام الكيان الصهيوني جدار العزل العنصري 
الــذي أدى إلى فرض قيود على نحــو 1.9 مليون 
نســمة يعيشــون في مناطق قريبة من الجدار أو 
المســتوطنات. أمــا الجدار الــذي يحيط بالقدس 
فيبلــغ طولــه 139 كيلومتــرًا، ويعــزل نحو 112 
كيلومترًا مربعًا من مســاحة القدس. غير أن وباء 
كورونا منع من كانــوا عالقين خارج البلد طواعية 
مــن الدخول، ويتجاوز أحيانا بل يرســل الطائرات 
إلعادة بعضهم إلــى أرض الوطن ويرعى البعض 
اآلخــر، أما وبــاء الصهيونية فقــد أخرجهم عنوة 
ومنعهــم منعا كليا من حــق العودة، وتركهم في 
الشــتات في المالجئ والمخيمات بدون رعاية وال 
اهتمام، وحســب التقرير الذي استعرضته رئيسة 
اإلحصــاء الفلســطيني، عــال عــوض، فإنّه خالل 
النكبة تم تشــريد نحو 800 ألف فلســطيني من 
قراهم ومدنهم من أصل 1.4 مليون فلســطيني 
كانوا يقيمون في فلســطين التاريخية عام 1948 

في1300 قرية ومدينة فلسطينية.
وبالمقابــل اســتقدم آالف المهجرين اليهود من 
خارج فلســطين، حيث بلغ عــدد المهاجرين بين 
1882م و 1967م 420 ألف مهاجر، وبين 1920م 

و 1936م ما يقارب مليونين و 363.481 مهاجرا، 
حســب إحصائيــات مركــز المعلومــات الوطنــي 
الفلســطيني-وفا، أما في العشر السنوات األخيرة 
بيــن 2010م و2019م بلــغ عــدد المهاجريــن 

اليهود ربع مليون )250 ألفا(.
3 -  وإذا كان وبــاء كورونا قد عزل وحاصر مناطق 
بعينها ألسابيع، فإن وباء الكيان الصهيوني حاصر 
غزة لسنين، حرمها من حق التنقل البري والجوي 
والبحري، غير أن األول يحاصر البشر ويعمل جاهدا 
على نقل البضائــع والحاجيات وتوفير ظروف آمنة 
للعيش، أما الثاني فيمنع البشــر ويمنع عنهم كل 
شــيء إال لماما، فيمنــع عنهم الطعام والشــراب 
والــدواء والكهرباء.. مــا يجعل حياتهــم جحيما، 
فحســب تقرير حقوقي صادر عن »مركز »حماية« 
لحقوق اإلنســان، فقــد ارتفعت نســبة الفقر إلى 
%65 في صفوف المواطنين، ونســبة البطالة إلى 

%50 تقريبًا، وبلغت نسبة العجز بالكهرباء 63%، 

وتزايدت أزمة نقص األدوية، وبلغت نســبة تلوث 
المياه الجوفية ما يقارب 97 %، كما ارتفعت نسبة 
تلوث ميــاه البحر لتصل إلــى 73 % من مياه بحر 
غــزة غير صالحة للســباحة فيه، كما يســجل منع 
400 مــادة ضرورية، ما أعاق إعادة إعمار غزة بعد 

عدوان 2014.
ويزيد من وحشية وباء الصهيونية رفضه تخفيف 
الحصار على غــزة حتى تقوى علــى مواجهة وباء 
النداءات  رغــم  كورونــا، 
المتعالية اليوم، فيجتمع 
عليها الوباءان، ويزيدها 

محنة إلى محنة.
4 -  وإذا كانــت مصيبة 
الحجر  تفــرض  كورونــا 
فــي  البعــض  علــى 
تحــث  المستشــفيات 
الصحيــة،  الرعايــة 
الكيــان  مصيبــة  فــإن 
فرضت  قــد  الصهيونية 
على اآلالف من األســرى 
بلغ  الفلســطينيين، حيث 
عدد األســرى والمعتقلين 
حتّــى نهاية شــهر يناير 
2020 قرابة 5000 أسير، 

منهم 42 أسيرة، و قرابة 
200 طفل، و450 معتقال إداريا.

غيــر أن األول يحجــر مــع توفير الرعايــة الصحية 
واإلنســانية، أمــا الثاني فيأســر في ظــروف غير 
يتعــرض  بــل  صحيــة،  رعايــة  ودون  إنســانية 
المعتقلون فــي مراكز التحقيق لتعذيب جســدي 
تتعــدد أســاليبه مثل: العــزل والتحقيــق لفترات 
طويلــة والضرب المبــرح والشــبح والحرمان من 
النوم، والحرمان من احتياجــات النظافة الصحية 
والتحرش الجنســي والتهديد، باإلضافة للتعذيب 
النفســي الشــديد باســتخدام أهل المعتقل و/أو 
معتقلين آخرين للضغط على المعتقل. وتشــمل 
باإليــذاء  تهديــدات  المســتخدمة  التهديــدات 
واالغتصــاب والتعذيــب، وإلغــاء اإلقامــة ألهــل 

القدس.

وهكــذا يعيش األســرى اليــوم حالــة الخوف من 
اإلصابة بوبــاء كورونا أمام رفــض وباء االحتالل 
إطالق ســراحهم، فتضاف إلى محنة األســر محنة 

المرض المميت.
5 - وإذا كان بالء كورونا قد عطل المساجد وسمح 
باألذان، فبالء الصهيونية قد أغلق المساجد ومنع 
اآلالف مــن الصــالة في المســجد األقصــى، بل 
الماليين مــن أبناء األمة، وأغلــق مصلى الرحمة 

األقصــى.  والمســجد 
منــع  األول  أن  غيــر 
الصالة بالمساجد ولم 
بالمسجد  األذان  يمنع 
وأغلــق  األقصــى، 
المساجد ولم يهدمها 

غــزة،  فــي  فعــل  كمــا 
ولــم يحرقها كمــا حرق 
المسجد األقصى، كما أن 
وباء كورونــا منع الناس 
من دخول المساجد ولم 
يقتحمها ويدنســها كما 
يفعــل بــالء الصهيونية 
األقصــى  بالمســجد 
اإلبراهيمــي  والمســجد 
المتكــررة  باقتحاماتــه 

لهما ولباحاتهما.
لعنــة  كانــت  وإذا   -  6
كورونــا تعــدي فتــزداد 
فتــكا وانتشــارا، فلعنــة 

الصهيونيــة تعدي عبــر التطبيع لتزداد تســلطا 
وتجبرا على الشــعب الفلســطيني، غير أن األولى 
عدواهــا منبــوذة ومحاربــة، أما عــدوى التطبيع 

فمطلوبة ومدعمة.
وكما أن الشــفاء من وباء كورونــا بالحجر والعزل 
الصحــي، فكذلك القضــاء على وبــاء الصهيونية 
بالعــزل والحجــر والمقاطعة، وإال فالتطبيع ســم 

قاتل.
7 - وإذا كانــت كارثة كورونا تصيب فقط البشــر 
فكارثة الصهيونية تصيب البشر والحجر والشجر، 
فكم اغتصبت من أراٍض فلســطينية، وكم جرفت 
من أشجار الزيتون، وكم هدمت من بيوت. فخالل 
مرحلــة النكبــة ســيطر الكيــان الصهيوني على 
774 قريــة ومدينة فلســطينية، ودمر 531 منها 

بالكامــل. وهــدم 471 مبنى خالل عــام 2018، 
مــن بينها 215 مبنى في القدس تم تهجير 217 
فلسطينيًا من بينهم 110 أطفال، وأصدر االحتالل 
في العام نفسه أوامر بهدم 546 مبنى في الضفة 
الغربيــة والقدس. حتى شــجر »الزيتون يتعرض 
لحملة إبادة، سواء باقتالعه )اقتالع 2000 شجرة 
في قــرى محيطة برام اهلل في 2018(، أو االعتداء 

في أثناء جني الزيتون.
8 - وإذا كانــت كورونــا تفتــك دون أن تتبرأ من 
فعلها رغم أنها كائن غير مرئي بالعين المجردة، 
فإن الصهيونية تفتك وتفســد في األرض متبرئة 
مــن جرائمهــا ومتفننــة فــي التهويــد وتزويــر 
الحقائق، غير أن األولــى مدانة من طرف منظمة 
الصحة العالميــة رغم أنها غيــر مرئية، وخاضعة 
لقوانينها، أما الثانية فهي مبرأة محمية من طرف 
قوى االســتكبار العالمي، رغــم أنها ظاهرة وجلية 
وتضرب بقرارات المنتظم الدولي عرض الحائط.

9 -  وإذا كان وباء كورونا يهدد البشــرية بالقتل 

والفتك، فإن وباء الصهيونية ال يقل عنها تهديدا 
للبشــرية بالفناء والدمار بواســطة الحروب التي 
تشــعلها هنــا وهنــاك وإثارتها النعــرات العرقية 
والعصبية بمكر الليــل والنهار. وليس بعيدا أمام 
تبــادل التهم بين القوى العظمــى أن يكون وباء 
كورونا صنيعة صهيونية، ونكون وقتها أمام وباء 
واحد وهو روح الجاهلية أي الصهيونية المتجذرة، 
ويبقى هذا االحتمال مشــروعا وكذا سؤال: لماذا 
رغم فساد وجرم ووحشية وباء الكيان الصهيوني 
وتعميــره في األرض لعقود لــم يواجه كما ووجه 

وباء كورونا رغم »ضعفه« وحداثته؟
10 - وإذا كان عــالج وباء كورونــا يقتضي العزل 

الصحــي وتقويــة المناعة وتجرع الــدواء والبحث 
والوحــدة  اللقــاح  عــن 
والتعــاون، فــإن القضاء 
الصهيونية  وبــاء  علــى 
المقاطعــة  يقتضــي 
والعزل السياسي وتقوية 
مــا  بمحاربــة  المناعــة 
داء  وهــو  يضعفهــا، 
القلــوب  فــي  الوهــن 
والجهــل فــي العقــول، 
اهلل  بذكــر  ودواؤهمــا 
وإعداد  النافــع،  والعلــم 
القــوة والبأس الشــديد 
والوحــدة والتعاون بين 
األول  أن  غيــر  األحــرار. 
يفــرض عزلــة تامة عن 
الثاني  أمــا  المصابين 
مقاطعــة  فيفــرض 
الصهيونــي  الوبــاء 
صنائعــه،  ومقاطعــة 
كمــا يفــرض صحبــة 
أطبــاء القلوب أولياء اهلل المقربين والمعافين من 

الفضالء األحرار والشرفاء.
وفي الختام كلنا أمل وبشــرى أن تغدو البشــرية 
بعد محنة كورونا أكثر إنسانية، فتتصدى وتتوحد 
لمواجهة أي محنة إنسانية بغض النظر عن الدين 
والعــرق والوطــن وفــي مقدمتها محنة الشــعب 
الفلســطيني الذي يعانــي من وبــاء الصهيونية 
تقتيــال وأســرا وإجــالء وحصــارا... كمــا تصدت 
وتوحدت لمواجهة كورونا، فتقوى اإلنسانية بعد 
هذه المحنة على تحقيق األمن والســالم والمحبة 
والنماء في كل األرض، بما فيها أرض فلســطين 

أرض بيت المقدس المبارك.
األرض  ذكــرى  علينــا  تحــل  أن  نتمنــى  كمــا 
الفلســطينية وذكــرى األرض العالميــة القادمة، 
فتكون األرض غير األرض، بداية يعمها الســالم 
بدل الحــرب، واألمن بدل الرعــب، والمحبة بدل 
الكراهيــة، والتعارف بــدل التنافــر، والنماء بدل 

الفناء.
نســأل اهلل أن يرفع وباء كورونا بحلول ذكرى يوم 
األرض العالمي، الذي فيــه تنتهي حالة الطوارئ 
الصحيــة بالمغــرب، وتتشــافى األرض مــن هذا 
الوبــاء، كما نســأل اهلل عــز وجل أن تحــل علينا 
ذكرى يوم األرض الفلســطيني، وقد أخذت أرض 
فلســطين واألرض جميعا تمثل للشــفاء من وباء 

الصهيونية.
حفظ اهلل أرض فلســطين وشــعبها واألرض األم 

وأهلها من الوباءين. 

أرض فلسطين
 بين جائحَتْين

د.عبد الصمد فتحي
رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة

كلنا أمل وبشــرى أن تغدو البشــرية بعــد محنة كورونا 
أكثــر إنســانية، فتتصــدى وتتوحــد لمواجهــة أي محنة 
إنســانية بغــض النظــر عــن الديــن والعــرق والوطــن وفي 
مقدمتها محنة الشــعب الفلســطيني الذي يعاني من وباء 

الصهيونية تقتيال وأسرا وإجالء وحصارا.

المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

إذا كان وباء كورونا قد 
فرض حجرًا على دول 

بأسرها، فوباء الصهيونية 
فرض حجرًا على فلسطين 

بأكملها، فحرم ماليين 
الفلسطينيين من حق 

العودة إلى أراضيهم

وإذا كان بالء كورونا قد 
عطل المساجد وسمح 

باألذان، فبالء الصهيونية 
قد أغلق المساجد ومنع 
اآلالف من الصالة في 
المسجد األقصى، بل 

الماليين من أبناء األمة، 
وأغلق مصلى الرحمة 

والمسجد األقصى
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

الموساد من اليورانيوم 
المخصب إلى أجهزة 

التنفس الصناعية

د. مصطفى اللداوي

ال يستنكف الموساد عن القيام بأي مهمٍة تمليها 
عليه حكومته، ويشــعر أنها تخدم مصالح كيانه، 
وتحفظ أمن وســامة مســتوطنيه، وال يتردد في 
اللجــوء إلى كل الوســائل القذرة واآلليــات المحرمة، أو 
الســبل المشــبوهة والعصابــات المأجورة في ســبيل 

الوصول إلى غاياته وتحقيق أهدافه.

كورونا والقضية 
الفلسطينية

مصطفى أبو السعود

»إن لم تكن صيادًا ماهرًا وتعرف من أين تؤكل الكتف« فلن 
تأكل، وستموت جوعًا وعطشًا وإهماًل، ولن تنجح، ألن النجاح 

يعني اقتناص الفرص التي تخلقها لك الظروف.
»فيروس كورونا« صار حديث الســاعة بال منازع، و«أشهر من 
نار على علم«، اخترق الحدود والســدود، احتل شاشات األخبار، 
وصــار ضيفنا رغمًا عنا، فكان عنــد بعضنا محنة، وعند آخرين 
منحة، لذا وجب علينا لزامًا أن نبحث عن كيفية استثماره؟ فما 

أوجه استثمار  »أزمة كورونا« فلسطينيًّا؟
تتعــدد أوجه اســتثمار »أزمة كورونا« فلســطينيًا ســواء على 

الصعيد الداخلي أو الخارجي:
على الصعيد الداخلي:

1 - المصالحــة: أزمة كورونا تفرض إنهاء ما تبقى من مظاهر 
النقســام للتفرغ لبناء البنية التحتية لتحســين ظروف الشعب 
خاصة فــي المجالت الحيوية التعليــم والصحة، ويتمثل ذلك 
فــي تقويــة البحــث العلمي وتحســين جــودة التعليــم وبناء 
مستشــفيات تخصصية وتأهيل كادر قــوي وتوفير المقومات 
الصحيــة الالزمــة، كما أنه فرصة للتســريع في البــدء وإنجاز 

مستشفى رفح الطبي. 
-2 الرواتب: إعــادة النظر في قوانين التقاعــد والرواتب على 
اعتبار أنها قضية حيوية تمس حياة الناس بشكل مباشر، حتى 
المواطــن غير الموظــف، فهو يتأثر بما يتعــرض له الموظف 

سلبًا وإيجابًا.
3 - توزيــع المســاعدات الخارجيــة بالعــدل بيــن المناطــق 
الفلســطينية فال يعقل أن تأخذ منطقــة أكثر من حاجتها، في 

حين أن منطقة تحتاج كثيرا، فال تأخذ إل القليل.
أما خارجيًا: فالقضايا التي يمكن تفعيلها هي:

-1 األســرى فــي الســجون الصهيونيــة: من المناطــق التي 
وصلها »فيروس كورونا« هي السجون الصهيونية التي تحكم 
قبضتها على األسرى مما يعرض حياتهم للخطر، وهذه فرصة 
كبيرة جدًا لتفعيل قضيتهم والعمل على إطالق سراحهم من 
خالل التلويح بــأن دوًل عظمى تعاني وبقوة منه رغم ضخامة 
اإلمكانــات المادية واللوجســتية، والتأكيــد أن دولة الحتالل 
نفســها تعاني من كورونا، وهذا يجعل إمكانية إصابة األسرى 
أو وفاتهم أمرًا واردًا خاصة أن الســجانين يتغيرون باستمرار 
حيــث يعودون لبيوتهم ويخالطون النــاس، وربما تنتقل لهم 
العدوى من الناس وينقلونها بدورهم لألسرى، وحدث أن أفرج 

الحتالل عن أسير فلسطيني وبعد الفحص تبين أنه مصاب.
2 - حصار غزة: 

المعــروف أن قطاع غزة يقبع تحت الحصار الصهيوني منذ 13 
عامًــا تقريبًا، وهذا أثر ســلبًا على كل مناحــي الحياة، ومنها 
القطــاع الصحي الذي يشــتكي قلة ذات اليد حتــى في الدول 
الكبــرى نظرًا لرتفــاع عــدد المصابين فيها، فهــذه فرصة 
إلظهــار مظلوميــة القطــاع أمــام العالم وخاصــة المنظمات 
الصحيــة في محاولة لتزويد غزة بما يلزمهــا لتوفير المعدات 

الطبية، 
3 - المخيمات الفلسطينية في الداخل والخارج:

المخيمات الفلســطينية في داخل فلســطين وخارجها تتشابه 
لحــد كبير حيــث التكدس الســكاني وخلوها مــن الكثير من 
مقومــات الحياة، وهذه فرصة لتســليط الضوء عليها حيث أن 

انتشار فيروس كورونا فيها يعني مجزرة بحق الالجئين.
4 - وكالة الغوث الدولية:

تأكيد ضرورة أن تهتم وكالة الغوث بالالجئين من حيث إعادة 
خدماتها كمــا كانت، بل وزيادتها، وإعــادة ترتيب المخيمات 
بما يضمن حيــاة كريمة لالجئين، وتحســين جودة الخدمات 

الصحية، وتوظيف العديد من الخريجين.
قبــل أن أودعكم: علينا أن نتعلم كيف نقرأ الوجه اإليجابي ألي 
محنة، فاليهود ما زالوا يحصدون ثمار ما ادعوا بأنهم تعرضوا 
له »الهولوكوست« تلك الكذبة التي صدقها الكثير من أغبياء 

العالم.

يبــدو أن عمليــات جهاز المخابرات اإلســرائيلي »الموســاد« 
ل تقتصــر فقط علــى عمليات التجســس والمراقبــة، وجمع 
المعلومات وزرع العمالء، وتنفيذ المهام وتصفية الشخصيات 
في الخــارج، وخلــق البالبل وصناعــة الفتن، وإشــعال فتائل 
الحــروب األهليــة والصراعــات الطائفيــة، وتوريد األســلحة 
وتدريب المليشــيات، وســرقة المعلومات ونشــر المخدرات، 
ومحاربة العلماء وقتل الطالب النجباء، وغير ذلك من العمليات 
األمنية التي تختص بهــا أجهزة المخابرات الخارجية لمختلف 
الدول القوية، التي تتشابه تقريبًا في مهامها، ولكنها تتمايز 
فــي قدراتها وتختلف في إمكانياتهــا، إل أن اهتماماتها تكاد 
تكون واحــدة، وقد تتقاطع جهودها وتشــترك فرقها األمنية 
ومجموعاتهــا التنفيذية، وتتعاون جميعًــا فيما بينها إلتمام 

مهامها، أكثر بكثيٍر من منافستها لبعضها البعض.
ل تقتصر عمليات »الموســاد« على المهام التقليدية السالفة 
الذكر فقط، وإن كانت قد برعت ونجحت في كثيٍر منها، حيث 
تنشط خالياها األمنية في مختلف الساحات القريبة والبعيدة، 
والعدوة والصديقة، بصورةٍ ســريةٍ غالبًا وعلنيةٍ أحيانًا، بل 
أخــذت على عاتقها تنفيذ عشــرات العمليــات النوعية األخرى 
المختلفة، التي تحدد الحالُة الراهنُة والمرحلُة الزمنية مستوى 
خطورتهــا ودرجــة أولويتهــا ومــدى أهميتها، ومــدى حاجة 
الكيــان الصهيونــي العاجلة لها، وقد ل تكــون المهام أمنية 
في طبيعتها، أو سريًة في حاجتها، ولكن تنفيذها ليس سهاًل 

أو قد ل يكون ممكنًا.
لهــذا يلجأ رئيــس حكومة الكيــان الصهيوني وفــق تقديره 
الشــخصي، في حــال عجز المؤسســات الرســمية المختصة، 
إلــى تكليف جهاز الموســاد بها، لما يتميز بــه عن غيره من 
المؤسســات الحكوميــة من قــدراتٍ كبيرة وعالقــاتٍ أمنية 
واسعةٍ، وتجربةٍ عمليةٍ عميقةٍ، ودرايةٍ فنيةٍ غير قليلة، فقد 
أشرف جهاز الموساد على عمليات ترحيل آلف اليهود األفارقة 

واليمنييــن وغيرهــم، وتمكن من خــالل عقد جســوٍر جويةٍ 
مموهــةٍ تمر في أكثر من دولةٍ، من نقل المهاجرين اليهود 
بأمٍن وســالٍم إلى فلســطين المحتلة، ومن غير المستبعد أن 
يكــون قد تعاون في هذا الشــأن مع أجهــزة مخابرات دولية 
وأخــرى عربية لضمان نجاحه في مهمتــه، وفي المقابل فإنه 
يزود المتعاونين معه بالمعلومات التي يريدون، وينقل إليهم 

الخبرة والتجربة التي يحتاجون.
اليوم وفي ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد مخاطره واتساع 
نطاقــه، الــذي اجتاح الكيــان الصهيونــي بصــورةٍ مخيفةٍ، 
وتســبب فــي إصابة قرابة أربعة آلف مســتوطٍن إســرائيلي، 
توفي ما يزيد على العشرة منهم، في حين أن إصابة عشراتٍ 
آخرين حرجة، ظهرت الحاجة الماسة في مختلف المستشفيات 
والمراكــز الطبية والصحية اإلســرائيلية، إلــى أجهزة تنفس 
اصطناعية، وأجهزةٍ ومعداتٍ ومســتحضرات فحص المرضى 
المشــتبه بإصابتهــم بفيــروس كورونــا، وهــو مــا ل يتوفر 
بالكميــات الكافية لمواجهة الوباء والتصــدي له، ما أدى إلى 
عجــز المستشــفيات وشــكواها، فلجــأت حكومة الكيــان إلى 
تكليف جهاز الموســاد بشخص رئيسه يوسي كوهين، بتوفير 
المطلوب للمستشــفيات من مختلف األجهزة والمعدات، وهو 
ما تــم بالفعل بســرعةٍ كبيرةٍ وخالل فتــرةٍ قصيرةٍ، بغض 
النظــر عن مدى مالئمة األجهزة والمعدات لشــروط الفحص 
الطبي الدقيق، إل أنه تمكن من توفيرها من مصادر مختلفة، 

ذكرت بعض وسائل اإلعالم أن أغلبها من دولةٍ خليجية.
ل يســتبعد المراقبــون اإلســرائيليون لألجهــزة الطبية التي 
جلبهــا الموســاد اإلســرائيلي بطائــرة خاصــةٍ، ســرقها أو 
هربهــا، أو يكــون قد تعــاون بشــأنها مع عصابــاتٍ دولية، 
وشــبكات اإلجرام العالمية، لضمان حصوله على ما يريد من 
أجهــزةٍ ومعداتٍ، وهو األمر الذي يذكرنا بشــحنة اليورانيوم 
المخصب التي هربها الموساد اإلسرائيلي من أوروبا منتصف 

خمســينيات القرن الماضي، التي تعاون بشــأنها مع عصابات 
المافيا الدولية، باإلضافة إلى صفقات األســلحة التي اشتراها 
من تشيكوسلوفاكيا بالتعاون مع العصابات الدولية، وعناصر 
أجهــزة المخابرات األوروبية التي تعمل بالمال وتنفذ بمقابٍل 

مادي.
يدرك اإلســرائيليون أنهم يعيشــون مأزًقا حقيقيًا يستهدف 
وجودهم أكثر من غيرهم، ويضر بهم أكثر من سواهم، فهم 
يخافون على حياتهم في فلســطين المحتلــة، ويقلقون على 
سالمة مســتوطنيهم، ويدركون أن جائحة كورونا قد تقضي 
علــى المئات أو اآللف منهم، وفي حال وقع هذا المحظور فإن 
مشروعهم الستيطاني سيكون في خطٍر شديدٍ، وسيتعرض 

كيانهم لهزةٍ عنيفةٍ وسقطةٍ كبيرة. 
فكيانهم الســتيطاني يقــوم على المســتوطنين، وبغيره ل 
يستقيم حالهم ول يطول وجودهم، وهم في المنطقة والعالم 
كلــه أقلية غير كبيرة، ومجتمع مغلق على نفســه وغير منفتٍح 
على غيــره، وأي اهتزاٍز أو اضطراٍب في التمثيل الســكاني، أو 
زيــادة في عــدد الموتى من الجنســين ومن مختلــف الفئات 
العمرية، ســيلحق بهم ضررًا كبيــرًا وبكيانهم خطرًا يفوق 
الحــروب بكثيــٍر، ويمهد حســب اعتقادهم فــي العقد الثامن 
الملعــون، الذي فيه يزول حكمهم، ويتفكك كيانهم، وتنتهي 

أحالمهم التوراتية والتلمودية.
ل يســتنكف الموساد القيام بأي مهمةٍ تمليها عليه حكومته، 
ويشــعر أنهــا تخدم مصالــح كيانــه، وتحفظ أمن وســالمة 
مســتوطنيه، ول يتردد فــي اللجوء إلى كل الوســائل القذرة 
واآلليات المحرمة، أو الســبل المشبوهة والعصابات المأجورة 
في ســبيل الوصول إلى غاياتــه وتحقيق أهدافــه، ولو كانت 
علــى حســاب اآلخرين أو تضــر بهم ول تنفعهــم، فهذه هي 
طبيعتهم العنصرية التــي عرفوا بها، وفطرتهم الخبيثة التي 

جبلوا عليها.

تحتل )إســرائيل( المرتبة األولى في الشــرق األوسط وشمال 
إفريقيا، والمرتبة الثالثة عشــرة عالميًا في مؤشــر السعادة، 
وهي الدولة الســابعة التي تصل إلى القمــر، وتحتل المرتبة 
الثانيــة بالعالم في الســتثمار بالعلــوم والتنمية، فيها نظام 
صحــي متقدم حيث يبلغ متوســط األعمار عنــد الرجال 80,7 

سنة وعند النساء 84,6.
يحتل الجيش اإلسرائيلي المرتبة رقم )15( بين أقوى جيوش 
العالــم على قائمة تضــم )133( دولة حول العالم حســب ما 

أورده موقع )غلوبال فير بور( األمريكي.
فــي بحر األرقام الســابقة وغيرها مثل: متوســط دخل الفرد، 
والتطــور في مجــالت الزراعة والتكنولوجيا وغيرها، يتســاءل 
البعــض: مــا أبــرز التحديــات التي تعتــرض دولــة الحتالل 
اإلســرائيلي...؟ وهل هذه التحديات ســتؤثر على المؤشــرات 

الرقمية السابقة التي هي سر وجود )إسرائيل(؟
وفًقا لبعض الدراســات والتقارير األمنية فإن إسرائيل في عام 

2019 شهدت تحديات داخلية تمثلت في ثالثة اتجاهات:

1. زيادة الفجوة الجتماعية والقتصادية بين طبقتي األغنياء 
والفقراء وبين مدن الوسط والقرى والبلدات.

2. ضعف التماســك الجتماعي بين فئات المجتمع وبين الفرد 
والدولة.

3. ضعف النتماء القومي للمواطن اإلســرائيلي في ظل تزايد 
التحديات الخارجية والداخلية.

وفي عام 2020م، دخل تحد رابع أكثر خطورة على )إسرائيل( 
والعالم أجمــع يتمثل في جائحة كورونا، حيث تُشــير بيانات 
وزارة الصحة اإلسرائيلية إلى عشرين حالة وفاة، خمسة منهم 
سُــجلت خالل الســاعات األربع والعشــرين األخيــرة. وأكدت 

الوزارة أن عدد اإلصابات بفيروس كورونا في )إسرائيل( ارتفع 
إلى 5358 حالة، بينهم 94 بوضع صحي خطير.

أمــا التحديــات الخارجية بالنســبة لدولة الكيــان الصهيوني 
تتمثل بالدرجة الرئيسة في اتجاهين:

األول: متعلــق بتداعيــات فيــروس كورونــا علــى القتصــاد 
العالمي، وشكل النظام الدولي في المرحلة المقبلة، وسياسة 

المحاور واألحالف، وأثر ذلك على إسرائيل.
الثاني: متعلق بمجموعة من العوامل والمؤشرات حول فرص 
اشتعال حرب مع إسرائيل خالل الفترة المقبلة، ولعل أهم هذه 

المؤشرات ما يلي:
1. صراع التســلح بيــن كل األطــراف المعادية لـ)إســرائيل( 
)مشــروع دقة الصواريخ التابع لحزب اهلل -المشــروع النووي 
اإليرانــي والصواريخ الباليســتية -الرغبة فــي الحصول على 
تكنلوجيــا الطائرات المســيرة )محاولت حمــاس وحزب اهلل 
وإيــران( - الســايبر وصــراع األدمغة )نمــوذج حماس وحزب 
اهلل واختراق شــبكات الهواتــف النقالة للجيش اإلســرائيلي( 
- تعزيــز تواجد محــور المقاومة في منطقــة الجولن وتعزيز 
سالح األنفاق هناك وفي غزة وفي الجنوب اللبناني( - تضخيم 
التهديــد اإليراني للمنطقــة العربية، )مؤتمر وارســو 2019 

نموذجًا(.
2. ضعــف اهتمام الوليات المتحدة بالشــرق األوســط ترك 
فراًغــا تتصــارع أطراف عديدة على ســد هذا الفــراغ، وهو ما 
يزيد مــن األطماع في المنطقــة فتزداد فــرص الصراع بين 
أطراف عديدة محلية واقليمية ودولية )روسيا -الصين -تركيا 

-إيران- إسرائيل- الوليات المتحدة(.
3. غياب الستقرار في منطقة الشرق األوسط واحتدام الصراع 

الطائفي وظهور أشــكال من التطــرف األيديولوجي مع غياب 
الديمقراطية و العدالة الجتماعية وزيادة مؤشــرات الفســاد 
وزيادة معدلت الفقر، والمرض، كل ذلك عوامل تســاعد على 
الهجرة غير الشــرعية ما يؤثر جيوسياســيا على أمن واستقرار 
أوروبا وهو ما سيدفع أوروبا للدخول في أتون هذه الصراعات 
علــى قاعدة الحل وســتتصادم مع القوى الكبــرى ومصالحها 
في بيع الســالح ونهــب الثــروات والتأمين الوجــودي لدولة 

)إسرائيل(.
4. تعقيدات المشهد التي تضر في توجهات )إسرائيل( فتبريد 
جبهــة غزة من خالل هدنة للتفرغ لجبهة الشــمال ســيقضي 
على الســلطة الفلســطينية فــي الضفة المحتلــة ويضعفها، 
وهكــذا عوامل تســاهم في ترســيخ بيئة الالاســتقرار والتي 

تؤسس لشرارة المواجهة غير محسوبة النتائج والتداعيات.
إن تحليل أهم التحديات الداخلية والخارجية لـ)إسرائيل( يؤكد 
أن فــرص اندلع المواجهــة في زمن الكورونــا قائمة، وربما 
الســيناريو األكثر قلًقا بالنسبة لـ)إســرائيل( هو انتشار الوباء 
فــي غزة، أو في لبنان، وعليه تبدأ القوى المســلحة بسياســة 
األرض المحروقة والدخول في مواجهة وربما اقتحام الحدود، 
وهذا الســيناريو هــو األخطر في ظل تفشــي الوباء في داخل 

)إسرائيل(، حتى وصل إلى مؤسسة الجيش والسياسة.
إن العالقة بيــن التحديات الداخلية والخارجية لدولة الحتالل 
اإلســرائيلي وبين ديمومة اســتمراريتها هــي عالقة طردية، 
فكلما زادت التحديات زادت الهجرة العكسية، وربما السنوات 
القادمة تشــهد مزيدًا من عناصر الضعف، لو أحســن النظام 
اإلقليمي العربي واإلســالمي التصرف وإدارة المشهد بشكل 

جيد.

)إسرائيل( والمخاطر 
المحدقة

د. حسام الدجني

إن العاقــة بيــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة لدولة 
االحتال اإلســرائيلي وبيــن ديمومة اســتمراريتها هي 
عاقــة طرديــة، فكلمــا زادت التحديــات زادت الهجرة 
العكسية، وربما السنوات القادمة تشهد مزيًدا من عناصر 
الضعــف، لــو أحســن النظام اإلقليمــي العربي واإلســامي 

التصرف وإدارة المشهد جيدًا.
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أ.د. معين محمد رجب

أهمية تكثيف االستثمارات 
لألغراض اإلنتاجية واالستهالكية 

في مواجهة وباء »كورونا«
إن هذه المرحلة التي تعيشــها بلدان العالم وشعوب الكرة األرضية 
قاطبة أحوج ما تكون إلــى الدور الريادي للحكومات خاصة ولألفراد 
عامــة، إن هــذه المرحلة فرضــت على أعــداد هائلة من البشــرية 
التوقف عن أعمالهم وااللتزام بالمكوث في بيوتهم، ويشــمل ذلك 
أكثــر من مليار نســمة من االطفــال والبالغين والكبــار في مراحل 
التعليــم المختلفة مــن رياض األطفال وحتى التعليــم الجامعي، إن 
غالبيــة العاملين الذين توقفوا عــن أعمالهم خاصة عمال المياومة 
واألعمــال الفردية غير المنظمة ال يتوفر لديهم مورد منتظم يكفي 
ضروريــات الحياة، هذا إضافة إلى تعطل كم كبير من المؤسســات 
اإلنتاجيــة في الزراعة والصناعــة والتجارة والخدمــات بما في ذلك 
النقل والمواصالت والطيران الجوي والنقل البحري وحركة السياحة 
والمطاعــم والفنــادق ودور العبــادة والمراكز الثقافيــة والترفيهية 

للصغار والكبار.
 إن كل هذه المؤسســات التي توقفت عن أعمالها واجهت خســائر 
جســيمة بما في ذلك بورصات األوراق المالية لألســهم والسندات، 
إضافــة إلى إنتاج الســلع االســتراتيجية كالنفط الخــام الذي تدنت 
أســعاره لنحو 30 دوالرا للبرميل الواحــد وبانخفاض يمثل نحو 50 
% خالل أســابيع قليلة، وغير ذلك من األمثلــة كثير. هذا بجانب أن 
شــركات أخرى نجحت في أن تجد لها أســواق بيــع جديدة وطلبات 
شــراء بكميات قياســية خاصــة منهــا: تصنيع األقنعــة والمالبس 
الواقية وأجهزة الفحص والتنفس واألدوية والعقاقير والمستهلكات 
الطبيــة. وبمعنى آخر فإن هذه المرحلة قد شــابها الكثير من خلط 
األوراق والتطورات والقرارات المصاحبة لها، فمنها ما اتصف بالرشد 
والســلوك االقتصادي العقالني، ومنها من اتخذ ســلوكا طائشــا أو 
بعيدا عن هذا الرشد. وبالمحصلة فإن المواطن العادي في النهاية 
هــو من يتأثر بهذه الســلوكيات إيجابًا وســلبًا. وتبقى مســئولية 
السلطة على المســتوى الحكومي والقطاعين العام والخاصة وعلى 
المؤسســات غيــر الربحية وحتــى التي تعمــل طوعا وفــي المجال 
اإلنســاني عليهم جميعا: المبادرة الذاتية والتلقائية –أمام الجائحة 
التي نعيش- للقيام بدورها الواجب القيام به والذي يصب في إطار 
توفير السيولة النقدية في األسواق المحلية لدى كلٍّ منها، من أجل 
تحريك عجلة النشاط االقتصادي ودفعها نحو الدوران والنماء، مع ما 
يصاحبه ذلك من نشاط استهالكي وانتاجي في آن واحد له مردوده 

الكبير على األمدين القصير والطويل.
 وفي هذا اإلطار اإليجابي نشير إلى عدة خطوات اتخذت في الجانب 
الفلســطيني فيما يتعلــق بصرف الرواتــب الحكوميــة كاملة لهذا 
الشــهر »آذار/ مارس« ومنها ما يتعلق بإلغاء العمل بالتقاعد المالي 
القســري بدءا من شــهر »نيســان/ إبريل« لمن يرغب، هذا بجانب 
خطــوات أخرى من الجانب اإلســرائيلي نحو إزالــة الحواجز المانعة 
لحركــة تنقل العمال الفلســطينيين رغبة من أصحــاب األعمال في 

استمرار تشغيل منشآتهم وتنفيذ مشاريعهم.
 وعلى مستوى الدول الكبرى، فإن قيام الواليات المتحدة بضخ نحو 
2.2 تريليون دوالر في الســوق األمريكية ســواء ألغراض إنتاجية أو 

اســتهالكية له مزايا عديدة في مجال الوصــول إلى التعافي خاصة 
وأن هذه المخططات تمثل نسبة عالية من الناتج المحلي األمريكي 
وكذلــك على المســتوى العالمي، علمــا بأن مردود هــذه الخطوة 
سيمتد إلى بلدان العالم األخرى بحكم الترابط والتشبيك والعالقات 
االقتصادية والتبــادل التجاري بين الدول. إن هذه المخصصات لها 
ما يبررها ولها ضروراتها خاصة وأن هناك احتياجات يومية أساسية 
لإلنســان من الطعام والشــراب والكســاء والدواء واحتياجات اخرى 
فرضتها متطلبات الحد من انتشــار وباء »كورونــا الجديد« كإعادة 
ترميم وتجهيز المشــافي والمراكز الصحية ومراكز إيواء المصابين 

والمرضى اآلخرين.

رام اهلل/ فلسطين: 
قالــت وزارة االقتصاد الوطني أمــس: إن اللجنة 
المختصة بتوزيع الســلع ضمــن "الكوتا" وزعت 
الكميــات المســموح باســتيرادها، والتــي تقدر 
بـــ 1884 طنًــا، وهــي عبــارة عن ســلع غذائية 
متنوعة تلبي احتياج السوق الفلسطيني من هذه 

األصناف.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن 62 شــركة 
وبعــد حصولهــا علــى موافقــة اللجنة ســتقوم 
باســتيراد هذه الكميــات المعفاة مــن الجمارك 
خــالل الفتــرة المقبلة، األمــر الذي يعــزز األمن 
الغذائي خاصة في ظل الجائحة الصحية الراهنة.
يذكــر أن وزارة االقتصــاد أعلنــت فــي 16 آذار/ 
مــارس المنصــرم عن فتــح باب تقديــم طلبات 
االستيراد الخاصة بالســلع ضمن الكوتا ومددت 
تقديــم الطلبات حتــى نهاية الشــهر الماضي، 
نظرًا إلــى حالة الطوارئ الراهنــة لمواجهة منع 
انتشــار فيــروس "كورونــا"، وإلعطاء للشــركات 

الفلسطينية المهلة الكافية للتقدم بطلباتها.

العمصي: 40 ألف 
عامل تعطلوا عن العمل 
في غزة بسبب كورونا

غزة/ فلسطين: 
أعلن رئيس اتحاد عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، أن 40 ألف عامل تعطلوا عن 

العمل في القطاع حتى اآلن بسبب تفشي فيروس كورونا. 
وقــال في تصريحات إعالمية نشــرت أمس: إن "العدد مرشــح للزيادة خــالل المرحلة المقبلة 
في ظل تفشــي المرض". ودعا العمصي الســلطة الفلســطينية والحكومة في غزة بمساعدة 

المتضررين بفعل فيروس كورونا. 
وأشــار العمصي إلى أن قطاعات حيوية كبيرة تعطلت عن العمل، وعشــرات اآلالف من العمال 
أصبحــوا عاطلين عن العمل، إضافة إلى توقف عشــرات الــورش والمصانع والمطاعم ورياض 

األطفال. 
وطالــب رئيس االتحاد باإلعالن عن أن فئة العمال فئة منكوبة في ظل هذا الوباء، كما طالب 
بتشكيل صندوق طوارئ لمعالجة اآلثار الناتجة عن هذا الوباء وتعويض العمال المتضررين. 

وناشــد العمصي المجتمــع الدولي ومنظمة العمل الدولية ووكالة الغوث وتشــغيل الالجئين 
بتحمل مســؤولياتهم تجــاه العمال المتضررين، كما ناشــد المجتمع الدولــي بالضغط على 

االحتالل لفك هذا الحصار عن قطاع غزة بشكل عاجل وفوري.

"المالية" تعلن 
أسعار المحروقات 

والغاز عن شهر أبريل
غزة/ فلسطين: 

أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة مســاء أمس، عن 
أسعار المحروقات والغاز عن أبريل/نيسان الجاري.

وذكــرت أّن بنزين 95 يبلغ ســعره 5.15 شــواقل، 
والســوالر يبلغ ســعره 4.66 شــواقل، والكيروسين 

يبلغ سعره 4.66 شواقل.
كما ذكرت أّن اســطوانة غاز 5 كيلو يبلغ سعرها 24 
شيقاًل، واالسطوانة 12 كيلو يبلغ سعرها 57 شيقاًل، 

واالسطوانة 48 كيلو يبلغ سعرها 228 شيقاًل.
ودعت وزارة المالية أصحــاب المحطات والموزعين 
إلــى العمل وفق التســعيرة الرســمية الصادرة عن 
اإلدارة العامــة للبتــرول، واتّخــاذ كافــة التدابيــر 
الواجبــة لتحقيــق ذلــك تحــت طائلة المســؤولية 

القانونية.

ا من السلع الغذائية ضمن "الكوتا" "االقتصاد" تسمح باستيراد 1884 طنًّ

واشنطن/ وكاالت: 
قــدم بيل غيتــس -الذي كان قــد حذر قادة 
العالم عــام 2015 من حــدوث وباء خطير- 
خطة مــن ثالث نقاط تشــرح كيفية هزيمة 

فيروس كورونا في الواليات المتحدة.
وكتــب مقالــة افتتاحية لصحيفة واشــنطن 
بوســت قــدم فيهــا توصيــات بنــاء علــى 
مشــاورات أجراها مع الخبراء من خالل عمله 
مع مؤسسة بيل وميليندا غيتس التي تمول 
بحًثا لعــالج الفيروس الذي يســبب المرض 

التنفسي المعروف باسم كوفيد19-.
وكتــب غيتــس "ليــس هناك شــك فــي أن 
الواليــات المتحدة فوتــت فرصة التقدم في 
حربها ضــد فيروس كورونــا" وأضاف "لكن 
فرصة اتخاذ القرارات المهمة لم تغلق بعد".

وتابــع "الخيارات التي نتخذهــا نحن وقادتنا 
اآلن ســيكون لهــا تأثيــر هائــل علــى متى 
ســتبدأ أرقام االصابات في االنخفاض، وكم 
من الوقت ســيبقى االقتصــاد مغلقا، وعدد 
األميركييــن الذيــن ســيتعين عليهم دفن 

شخص محبوب بسبب كوفيد19-".
وتجــاوزت اإلصابــات بفيــروس كورنا حتى 

اليــوم مئتــي ألــف شــخص فــي الواليات 
المتحــدة، وتجــاوز عــدد الوفيــات بســببه 

خمسة آالف شخص.
ويقــدم غيتس شــارحا خطته بــأن النقطة 
األولــى هــي الدعوة إلى "نهج متســق على 
الصعيــد الوطني" فــي الواليــات المتحدة 

لعمليات اإلغالق
ووصــف حقيقــة أن بعــض الواليــات لــم 
يتم إغالقهــا بالكامل بأنه وصفــة حقيقية 

لكارثة".
ويقول "الفيروس ينتقل بحرية في الواليات 
المتحدة ألن الناس يســتطيعون السفر عبر 

خطوط الدولة".
وتابع "يتعيــن على قادة البــالد أن يكونوا 
واضحيــن: إيقــاف التشــغيل فــي أي مكان 
يعني اإلغــالق في كل مكان. حتى يبدأ عدد 
الحاالت في االنخفــاض عبر أميركا -وهو ما 
قد يستغرق عشر أســابيع أو أكثر- ال يمكن 
ألحــد مواصلــة العمل كالمعتــاد أو تخفيف 

اإلغالق".
وأضاف مؤســس شــركة مايكروسوفت "إن 
أي ُلبــس بشــأن هذه النقطة ســيزيد األلم 

االقتصادي ويزيد احتماالت عودة الفيروس 
ويسبب المزيد من الوفيات".

كما ذّكــر الحكومة الفيدرالية بــأن النقطة 
الثانيــة في الخطة تدعو إلى تكثيف االختبار 
وإنشــاء نظام واضح حول من سيتم اختباره 
أواًل، مع إعطاء األولويــة القصوى للعاملين 
الصحيــة والمســتجيبين  الرعايــة  بمجــال 
األوائــل. وقــال إن االختبار يجب أن يشــمل 
"من يعانون من أعراض شديدة والذين هم 
األكثر عرضة لخطــر اإلصابة بمرض خطير 

والذين قد يكونون عرضة لإلصابة".
والخطــوة الثالثــة واألخيــرة -كمــا أوضح 
غيتس- هي اتبــاع "نهج قائم على البيانات 
لتطويــر العالجات واللقاحــات" وحث القادة 
علــى المســاعدة مــن خــالل "عــدم إثارة 

الشائعات أو نشر الذعر".
وخلص إلــى القول "كمــا رأينا هــذا العام، 
أمامنا طريق طويــل لنقطعه" وتابع "ولكن 
مــا زلــت أعتقــد أنــه إذا اتخذنا القــرارات 
الصحيحة اآلن، مستنيرين بالعلم والبيانات 
وتجربة المهنيين الطبييــن، فيمكننا إنقاذ 

األرواح" وإعادة الناس إلى العمل.

تتكون من ثالث نقاط
بيل غيتس يقدِّم خطته إلنقاذ اقتصاد أميركا من براثن كورونا
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وحســب آخــر األرقــام، أعلنــت جامعــة 
جونز هوبكنــز األميركية تســجيل أكثر 
من 1200 وفاة بفيــروس كورونا خالل 
يوم واحــد، وبذلك يصــل إجمالي عدد 
الوفـــيات فــي الواليــات المتحــدة إلى 
5116، فــي حين بلــغ إجمالي اإلصابات 

215 ألفا و417.

وأعلنت وزارة الدفاع األميركية )بنتاغون( 
ارتفاع اإلصابــات بفيــروس كورونا في 

صفوف العاملين فيها إلى 1638.
وفــي إســبانيا، تــم تســجيل 616 وفاة 
جديــدة، ليتجاوز عــدد الوفيات عشــرة 
 6120 تســجيل  إلــى  باإلضافــة  آالف، 
إصابــة جديدة، ليرتفع العــدد إلى 110 

آالف و238.
وفي بلجيكا، أعلنت الســلطات تســجيل 
1384 إصابة جديــدة بفيروس كورونا، 

ليرتفــع العــدد اإلجمالــي إلــى 15 ألفا 
و348، باإلضافة إلى تســجيل 183 وفاة 

جديدة، ليرتفع العدد 1011.
وفــي بريطانيــا، تم تســجيل 569 وفاة 
جديدة، ليرتفع اإلجمالي إلى 2921، كما 
سُــجلت 4244 إصابة جديــدة، ليرتفع 

عدد اإلصابات إلى 33 ألفا و718.
وفــي روســيا، مــدّد الرئيس الروســي 
فالديميــر بوتيــن أمس، فتــرة تعطيل 

العمــل المعلنــة بأنحاء البــالد حتى 30 
أبريل/نيســان الجاري، وذلك في محاولة 

لكبح انتشار فيروس كورونا.
من جهتها، أكدت الســلطات في فنلندا 
تســجيل 72 إصابــة جديــدة بفيروس 
كورونا، ليرتفع العدد إلى 1518 إصابة.

أما الجيش في فرنسا، فقال إن أربعة من 
جنوده في غرب أفريقيا أصيبوا بفيروس 

كورونا.
وفــي البرتغال، أقر البرلمان تمديد حالة 
الطوارئ في البالد لمدة 15 يوما إضافية 
لوقف انتشــار فيروس كورونا مع تخطي 

عدد الوفيات من المرض المئتين.
أحــد  فأكــد  الشــمالية،  كوريــا  أمــا 
المســؤولين فــي القطــاع الصحــي في 
بيونــغ يانغ أن البالد لم تســجل بعد أي 

حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وسجلت إيران 124 وفاة جديدة، ليرتفع 
العــدد اإلجمالي إلــى 3160، باإلضافة 
إلى تسجيل 2875 إصابة جديدة، ليبلغ 

اإلجمالي 50 ألفا و468.
وذكرت وســائل إعــالم محلية أن رئيس 
البرلمان اإليراني علــي الريجاني أصيب 
بفيروس كورونا، في حين توفي المدير 
العام لمنظمة الطــرق والمواصالت في 
العاصمــة اإليرانية طهران رضا نكهبان 

جراء إصابته بالفيروس.
وســجلت تونــس أمــس، وفــاة جديدة 
بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات 
بالبــالد إلــى 13. وأعلن العــراق ارتفاع 

إجمالي وفيات كورونا إلى 54.
التجــارة  وزارة  أعلنــت  الكويــت،  وفــي 
والصناعــة الكويتيــة أن دولــة الكويت 
قدمت اقتراحا إلى االجتماع االســتثنائي 
لــوزراء التجــارة فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي يقضــي بإنشــاء شــبكة أمن 
غذائي على مســتوى هذه الــدول، مثل 
الربــط الكهربائي، بهدف تحقيق األمن 

الغذائي الخليجي.
الســلطات  وضعــت  الســودان،  وفــي 
ثمنمئــة مــن جنودهــا العائديــن من 
اليمن في الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

بدورهــا، شــدّدت ســلطات جيبوتــي 
تطبيــق حظــر التجــول في البــالد، مع 
تزايد عدد اإلصابــات بفيروس كورونا. 
ورغــم أن عــدد اإلصابات قليل نســبيا 
مقارنــة بالدول األخرى، فإنــه يثير قلقا 
كبيــرا؛ نظــرا لصغــر حجم البلــد وقلة 

سكانه.
مــن جهــة أخــرى، حظــرت الســلطات 
الســعودية التجــول فــي مدينتي مكة 
المكرمــة والمدينة المنــورة، تزامنا مع 

تســجيل خمــس وفيــات و165 إصابة 
جديدة بفيروس كورونــا بأنحاء البالد، 
وذلك بعد يومين من دعوة الســلطات 
دول العالم إلى التريــث قبل التخطيط 

للحج.
ونقلت الوكالة الرســمية عن مصدر في 
وزارة الداخلية الســعودية، أنه تقرر منع 
التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة 
والمدينــة المنورة كافــة على مدى 24 
ســاعة يوميا، اعتبــارا من يــوم أمس، 

وحتى إشعار آخر.
ويُسمح لسكان المدينتين بالخروج من 
الضرورية  االحتياجــات  لقضاء  منازلهم 
فقط مثل الرعاية الصحيــة والتموين، 
وذلك داخل نطاق الحي الســكني الذي 
يقيمون فيه، خالل الفترة من الســاعة 
السادســة صباحًا وحتى الثالثة عصرا، 
مع قصر التنقل بالسيارات على شخص 
واحد فقط باإلضافة إلى قائد المركبة، 

لتقليل المخالطة إلى الحد األدنى.
وال يشــمل منع الدخول والخروج الفئات 
المســتثناة مــن منســوبي القطاعــات 
الحيوية في القطاعيــن العام والخاص، 
الذيــن تتطلب أعمالهم االســتمرار في 

أدائها أثناء فترة المنع.
كمــا تقــرر منــع ممارســة العمــل بأي 

أنشــطة تجارية داخل األحياء الســكنية 
في مكــة المكرمة والمدينــة المنورة، 
ما عدا عمــل الصيدليــات ومحالت بيع 
المــواد التموينيــة ومحطــات الوقــود 

والخدمات البنكية.
الصحــة  وزارة  أعلنــت  األثنــاء،  فــي 
السعودية تسجيل خمس وفيات و165 
إصابة جديدة، ليرتفع اإلجمالي إلى 21 
وفاة و1885 إصابة، في حين تعافى 64 
مصابا ليزيد عدد الحاالت التي تماثلت 

للشفاء إلى 328.
ودعا وزير الحج الســعودي محمد صالح 
بنتن دول العالــم الثالثاء الماضي، إلى 
التريــث قبل القيــام بأي خطــط للحج 
حتى تتضح الرؤية بشــأن وباء كورونا، 
موضحا أن سلطات بالده أعادت المبالغ 
لمن حصلــوا على تأشــيرة العمرة ولم 

يعتمروا.
وكانت الســلطات الســعودية قد علقت 
يوم 18 مارس/آذار الماضي الصالة في 
ســاحات الحرمين الشــريفين للحد من 
انتشــار كورونا، كما اتخــذت في الرابع 
من الشــهر المنصرم قرارا بتعليق أداء 
العمــرة مؤقتا للمواطنيــن والمقيمين 
فــي المملكة، بعد أســبوع من تعليقها 

للمعتمرين من مختلف أرجاء العالم.

عدن-عواصم/ وكاالت:  
أعلــن مكتب مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى اليمن 
مارتن غريفيث أمس، عقد سلسلة مناقشات ثنائية مع 
أطراف النزاع بشــأن إمكانية التوصل إلى وقف إطالق 
النــار، رغم التصعيد األخير الــذي أضعف آمال التوصل 
إلــى هدنــة تســمح بالتركيز علــى مكافحــة فيروس 

كورونا.
يأتــي ذلك بعد ســاعات من اقتــراح جماعــة الحوثي 
تحكيــم ما أســمته ثــالث رباعيات )12 دولــة( واألمم 

المتحدة إلنهاء الحرب اليمنية.
وقال مكتب غريفيث -في بيان- إن المســؤول األممي 
يعقد "سلســلة من المناقشــات الثنائية مــع األطراف 
للتوصــل إلــى اتفاقــات حول وقــف إطالق النــار على 
مســتوى البالد، وحــول عدد من اإلجراءات اإلنســانية 
واالقتصاديــة التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشــعب 
اليمني، واالســتئناف العاجل للعملية السياسية إلنهاء 

الحرب بشكل شامل".
وذكــر البيــان أن النقاشــات تهدف كذلك إلــى تعزيز 
جهود مشــتركة بين األطراف لمواجهة خطر فيروس 
كورونــا، ويأمل المبعــوث األممي جمع أطــراف النزاع 
في اجتمــاع متلفز من خالل اإلنترنــت في أقرب وقت 

ممكن.
وجــاءت تحركات المبعوث األممــي بعد يوم من دعوة 
عبد الملك المخالفي مستشار الرئيس اليمني عبد ربه 
منصــور هادي أمس األربعــاء غريفيث من أجل تقديم 

استقالته في حال فشله في إقناع جماعة الحوثي بوقف 
إطالق النار.

وكان المبعوث األممي دعا في 26 مارس/آذار الماضي 
األطــراف اليمنية إلــى عقد اجتمــاع عاجل لمناقشــة 
التزاماتهــم بوقــف إطالق النــار، وذلــك بعدما رحبت 
الحكومــة وجماعــة الحوثــي، فــي اليوم الذي ســبقه 
بدعــوة أممية لوقف إطــالق النار، والتفــرغ لمواجهة 
التفشــي المحتمل لكورونا، رغم أن اليمن لم يســجل 

رسميا حتى مساء األربعاء، أي حالة بالفيروس.
وبخصوص استجابة الحوثيين لدعوة المبعوث األممي 
لوقف إطالق النار، اقترحــت جماعة الحوثي ما وصفته 
بثالث رباعيات إضافة إلى األمم المتحدة للتحكيم بين 
أطراف النزاع وإنهاء الحرب، واشــترطت الجماعة تخلي 
الحكومة الشــرعية والتحالف الســعودي اإلماراتي عن 

المرجعيات الثالث ألي حل سياسي في اليمن.
وقــال عضــو المجلــس السياســي للحوثييــن محمد 
علــي الحوثــي في تغريــدة على توتير مســاء أول من 
أمــس "تعالوا لنحكم بيننا وبينــك كدول معتدية على 
بلدنا: رباعية عربية، رباعية إســالمية، رباعية آسيوية 

باإلضافة لألمم المتحدة".
وأضــاف "وأقتــرح أن تكــون الــدول اآلتيــة: الجزائــر 
وتونس ومصر والعراق وباكستان وماليزيا وإندونيسيا 
)الجنوبيــة(  وســيراليون وروســيا والصيــن وكوريــا 

واليابان".
وتتمسك الحكومة اليمنية الشــرعية بثالث مرجعيات 

تعتبرها مرتكزات ألي حل سياسي مع الحوثيين، وهي 
المبادرة الخليجيــة وآليتها التنفيذيــة، ونتائج مؤتمر 
الحــوار الوطني، وقــرارات مجلس األمــن ذات الصلة، 

وفي مقدمتها القرار 2216.
ويعانــي اليمن انهيارا شــبه تام في كافــة القطاعات، 
ال ســيما الصحي، وأصبح %80 من ســكانه بحاجة إلى 
مساعدات إنسانية، جراء حرب مستمرة منذ ستة أعوام 

بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين.
ومنــذ عــام 2015، يدعــم التحالــف العربــي القوات 
المواليــة للحكومة اليمنيــة، في مواجهــة الحوثيين 
المســيطرين على محافظات بينهــا العاصمة صنعاء، 

منذ عام 2014.
إلــى ذلك، بدأت المحكمة الجزائية في عدن، العاصمة 
المؤقتــة للحكومــة الشــرعية، أمس، أولى جلســاتها 
لمحاكمة 32 قياديا من جماعة "الحوثي" بينهم زعيم 

الجماعة عبد الملك الحوثي، بتهم مختلفة.
وعقــدت الجلســة األولــى بحضــور مراســلي وكاالت 
األنباء المحليــة والعالمية والقنوات الفضائية المحلية 
والعربية، بينما غاب عنها جميع المتهمين، وفق وكالة 

"األناضول".
وخالل الجلســة، وجهت النيابة االتهام لـ"32" شخصا 
بينهــم زعيم جماعــة "الحوثــي" ورئيس الــوزراء في 
حكومته غير المعترف بها دوليًا عبد العزيز بن حبتور، 
ووزير الدفاع محمد ناصر العاطفي، وقيادات عســكرية 

ومدنية، حسب مصدر قضائي.

وأوضح المصــدر، لوكالــة "األناضــول"، مفضال عدم 
الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لإلعالم، 
إن القضيــة شــملت توجيه 8 تهم لقيــادات الجماعة، 
أهمهــا: "التخابــر والمســاس باســتقالل الجمهورية 
اليمنية، وجريمة االنقالب المســلح على نظام الحكم، 
ومحاصــرة رئيــس الجمهورية والحكومــة، فضاًل عن 

جرائم أخرى سيتم تناولها الحقا".
وأضاف "قررت إبــالغ المتهمين وإلزامهم الحضور في 
الجلسة القادمة والنشــر عنهم في الجريدة الرسمية، 
ورفعت جلســتها األولــى على أن تســتأنف في يوليو/

تموز المقبل".
وهذه هي المــرة التي توجه فيهــا المحكمة الجزائية 
تهمــا مختلفــة لقيــادات جماعــة "الحوثييــن" منــذ 
ســيطرتها على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول 

.2014

ووفــق مراقبيــن، قد تبــدو المحاكمة رمزيــة حيث ال 
يتواجد أي من المتهمين في قبضة ســلطات الحكومة 
اليمنيــة، التــي فقــدت الســيطرة علــى العديــد من 
المحافظــات بما فيهــا العاصمة "صنعــاء" منذ خريف 

.2014

وكان الحوثيون بدأوا منذ ســنوات، جلســات محاكمة 
متقطعة لمســؤولي الحكومة الشــرعية، وأقــروا أكثر 
مــن مرة، أحكامــا باإلعدام ضد الرئيــس المعترف به 
دوليا، عبد ربه منصور هادي ومسؤولين آخرين، بتهم 

"الخيانة العظمى". 

حظر كامل للتجول بمكة المكرمة والمدينة المنورة 

كورونا يضع أكرث من نصف البرشية يف العزل.. واملتعافون يتجاوزون 200 ألف
عواصم/ وكاالت: 

يخضع أكثر من 3.9 مليارات شــخص -أي ما يوازي 
نصف ســكان البشــرية- لحجر صحي بمنازلهم، بعد 
أن بلغــت اإلصابات أعتاب المليون، والوفيات نحو 

48 ألفا، في حين تجاوز عدد المتعافين من فيروس 
كورونا الجديد حول العالم مئتي ألف شخص.

الصحافــة  وكالــة  أعدتهــا  إحصــاءات  ووفــق 
الفرنســية، فإن اإلجــراءات التي تتراوح بين العزل 

اإلجباري أو الموصى بها، وحظر التجوال والحجر؛ 
طالــت أكثر من تســعين دولــة ومنطقة، وبلغت 
النســبة 50 % بعد إقرار تايلند حظر تجول يسري 

بدءا من اليوم الجمعة.

الحوثيون يقترحون تحكيم 12 دولة إلنهاء الحرب

املبعوث األممي لليمن يبحث وقف إطالق النار 
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اختبار
يبين أســتاذ الفقه المقارن في كلية الدعوة 
اإلسلمية بغزة د. عبد الباري خلة أن االبتلء 
هــو االختبــار واالمتحــان، ويكــون فــي الشــر 
رِّ َواْلَخْيِر  والخير قال الله تعالى: }َوَنْبُلوُكْم ِبالشَّ
ِفْتَنًة َوِإَلْيَنا ُتْرَجُعوَن{، فيقول الله تعالى: }الم 
ا َوُهْم  اُس َأْن ُيْتَرُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّ َأَحِســَب النَّ

اَل ُيْفَتُنوَن{ ]العنكبوت: 1، 2[.
ويوضح د. خلة لـ«فلسطين« أن المرء حينما 
ا  يبتليه الله عّز وجل يسخط، قال تعالى: }َفَأمَّ
َمــُه  ــُه َفَأْكَرَمــُه َوَنعَّ ْنَســاُن ِإَذا َمــا اْبَتــَلُه َربُّ اإْلِ
ــا ِإَذا َمــا اْبَتــَلُه  ــي َأْكَرَمــِن)15( َوَأمَّ َفَيُقــوُل َربِّ
ــي َأَهاَنِن)16( َكلَّ  َفَقــَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َربِّ

... { ]الفجر: 15، 17[.
ويســتدل أيًضــا بحديــث َأَنــٍس ْبــِن َماِلــٍك عــن 
ــُه َقاَل  َم َأنَّ ــُه َعَلْيِه َوَســلَّ ى اللَّ ــِه َصلَّ َرُســوِل اللَّ

ــَه ِإَذا  )ِعَظــُم اْلَجــَزاِء َمــَع ِعَظِم اْلَبــَلِء، َوِإنَّ اللَّ
َضا،  َأَحــبَّ َقْوًمــا اْبَتَلُهــْم، َفَمْن َرِضَي َفَلــُه الرِّ
ــْخُط(. رواه ابــن ماجــه  َوَمــْن َســِخَط َفَلــُه السُّ

بسند حسن.
ويشــير د. خلــة إلــى أن أكمــل النــاس إيماًنــا 
اٍص  أشــدهم ابتــلًء، فعن َســْعِد ْبــِن َأِبــي َوقَّ
ــاِس َأَشــدُّ  ــِه َأيُّ النَّ َقــاَل: )ُقْلــُت َيــا َرُســوَل اللَّ
ْمَثــُل،  ْمَثــُل َفاْلَ اْلَ ُثــمَّ  ْنِبَيــاُء،  اْلَ َقــاَل:  َبــَلًء؟ 
ُيْبَتَلى اْلَعْبُد َعَلى َحَســِب ِديِنــِه، َفِإْن َكاَن ِفي 
ِديِنــِه ُصْلًبــا اْشــَتدَّ َبــَلُؤُه، َوِإْن َكاَن ِفــي ِديِنِه 
ٌة اْبُتِلَي َعَلى َحَســِب ِديِنــِه، َفَما َيْبَرُح اْلَبَلُء  ِرقَّ
ْرِض َوَما  ــى َيْتُرَكُه َيْمِشــي َعَلــى اْلَ ِباْلَعْبــِد َحتَّ

َعَلْيِه ِمْن َخِطيَئٍة(. رواه أحمد بسند حسن.
الناس في االبتالء

وعــن أنــواع الناس عند وقوع البلء، يذكر أن 
الول: راٍض بــه وشــاكر، والثاني: صابر حســن 

الظــن باللــه، والثالــث: ســاخط ســيئ الظــن 
بالله.

ويؤكد د. خلة أن المؤمن كل أمره خير فَعْن 
ُه َعَلْيِه  ى اللَّ ِه َصلَّ ُصَهْيٍب َقاَل، َقاَل َرُسوُل اللَّ
ُه َخْيٌر،  ْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ َأْمَرُه ُكلَّ َم: )َعَجًبا ِلَ َوَسلَّ
ِلْلُمْؤِمــِن، ِإْن َأَصاَبْتــُه  َحــٍد ِإالَّ  َوَلْيــَس َذاَك ِلَ
اُء  اُء َشــَكَر َفَكاَن َخْيًرا َلــُه، َوِإْن َأَصاَبْتــُه َضرَّ َســرَّ

َصَبَر َفَكاَن َخْيًرا َلُه(. رواه مسلم.
ما نوع االبتلء الذي يعيشــه المســلون في 
جائحــة فيــروس كورونا؟، يعدد أنــواع البلء، 
بلء في النفس، وبلء في الهل، وبلء في 
الولد، وبلء في المال، وأعظمها البلء في 
الديــن، فمــن النــاس مــن يبتلى في نفســه، 
فــي ماله، في ولــده، ومنهم من يجمع بين 

ابتلءين أو أكثر.
ويشــير د. خلــة إلــى أن الحكمــة تتجلــى مــن 

االبتــلءات فــي رفع درجــة المؤمن المبتلى 
ورفــع منزلتــه وربمــا تعجيــل عقوبتــه فــي 
الدنيــا؛ لكونها أيســر مــن عقوبة اآلخــرة، أما 
لــه  اســتدراًجا  الدنيــا  فــي  فيعطــى  الكافــر 
وتأخيــًرا لعقوبتــه فــي اآلخــرة، فهــي أشــد 
ُب  وأنكــى قال الله تعالــى: }َفَيْوَمِئــٍذ اَل ُيَعذِّ
َعَذاَبــُه َأَحٌد )25( َواَل ُيوِثــُق َوَثاَقُه َأَحٌد )26({ 

]الفجر: 25، 26[.
ويذكــر حديــث  َأِبــي ُهَرْيَرَة َقــاَل، َقاَل َرُســوُل 
َم: َمَثــُل اْلُمْؤِمِن  ــُه َعَلْيــِه َوَســلَّ ــى اللَّ ــِه َصلَّ اللَّ
يــُح ُتِميُلــُه َواَل َيــَزاُل  ْرِع اَل َتــَزاُل الرِّ َكَمَثــِل الــزَّ
اْلُمْؤِمــُن ُيِصيُبُه اْلَبــَلُء َوَمَثُل اْلُمَناِفِق َكَمَثِل 
رواه  َتْســَتْحِصَد.  ــى  َحتَّ َتْهَتــزُّ  اَل  ْرِز  اْلَ َشــَجَرِة 

مسلم. 
فوائد االبتالء

فوائــد  فيــه  االبتــلء  أن  خلــة  د.  ويبيــن 

خيــره  بالقــدر  اإليمــان  منهــا:  للمســلم 
وشــره وأن النافــع الضــار هــو اللــه وحــده، 
تقويــة الصلــة بالله الواحــد، تكفير الذنوب 
والخطايــا، رفــع الدرجــات عنــد اللــه فــي 

اآلخرة، يقرب العبد من ربه فيتوب إليه.
ويوضــح أن رســل اللــه هــم القــدوة فــي 
الســلم  عليــه  آدم  فأولهــم  االبتــلءات 
ابتــله الله في ولديه يقتل أحدهما اآلخر، 
ونوح عليه الســلم ابتــله الله في قومه 
وكــذا  وولــده،  فأغرقهــم  كذبــوه  الذيــن 
الخليــل عليــه الســلم ومن بعــده الحفيد 
يعقوب عليه الســلم، وأختم بابتلء أنبياء 
عليهــم  اللــه موســى وعيســى ومحمــد 

السلم
حيــث وقــع لهــم مــن أقوامهــم مــا وقــع 

فكانوا من أولي العزم.

يعيــش النــاس اليــوم فــي ظــل ابتــالءات 
فيــروس  آخرهــا  ولعــل  األمــم،  بهــا  تنــوء 
بوفــاة  تســبب  الــذي  المســتجد  كورونــا 

الكثيرين في العالم.  وقد حصلت كثير من 
االبتــالءات لخيــر البشــر نبينــا محمــد صلى 
اللــه عليــه وســلم، ووقــف شــامًخا مؤمًنا 

صابــًرا محتســًبا، ليكــون قدوة لــكل مبتلى 
مــن المســلمين، فما الحكمــة اإللهية من 

االبتالءات؟

غزة/ صفاء عاشور:
كان لقرار تعطيل صلة الجمعة بسبب فيروس كورونا في 
العديــد مــن البلدان اإلســلمية الثر الشــديد على نفوس 
المصليــن خاصــة المتعلقين بالمســاجد، إال أن تعطيلها ال 
يعنــي التوقــف عــن أداء الســنن المســتحبة التــي حددهــا 

رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان يوم الجمعة )27 مارس/آذار 2020( هو الول الذي 
لم يؤد فيه أهالي قطاع غزة صلة الجمعة في المساجد 
كمــا هم معتــادون، واضطروا لدائها في بيوتهم للوقاية 
من فيروس كورونا المستجد المنتشر عالميا، وذلك بقرار 

وزارة الوقاف والشؤون الدينية.
الداعية اإلســلمي محمد خلــة، يوضح أن الله تعالى أمرنا 
أن نحافــظ علــى عبادتــه وحفــظ دينه، و حفــظ النفس من 
أي خطر ســواء كان هذا الخطر من صنع أيدينا أو بالتعرض 

لمرض أو أي عارض حل بنا.
ويقــول فــي حديــث مــع صحيفــة »فلســطين«: »إنــه من 
أجــل الحفاظ علــى النفس جعل الله الكثير من الرخص في 
العديــد مــن العبادات، ومن هذه الرخص الكثيرة ما يتعلق 

بعبادة الصلة، حيث جعل لهم الكثير من الرخص«.
ويضيــف خلــة: »ومن هذه الرخص الصــلة في البيوت إذا 
تعذر الخروج إلى المســاجد بســبب مطر أو خوف من عدو 
أو مرض أحل بالمســلمين أو خوف من التعرض لمرض إذا 

خرج المصلي للصلة«.
ويتابع:« ولكن تعطيل أداء صلة الجمعة  بسبب فيروس 
الســنن  مــن  الكثيــر  أداء  عــن  التوقــف  يعنــي  ال  كورونــا 
المســتحبة، التــي تجعــل المســلم مرتبًطــا بيــوم الجمعــة 

وصلته كأنه يقوم بها بالفعل في المسجد«.
ويبيــن خلــة أن مــن رحمة اللــه تعالى وكرمه بعبــاده أنه ال 
يحرمهم من أجر عبادة كانوا يؤدونها في حال خلوهم من 
العــذار فــي أدائهــا، فمن صلى في بيته فــي هذا الظرف 
كتب الله تعالي له أجر مشــيه للمســجد قبل هذا الظرف 
وأجــر صــلة الجماعــة في المســجد، وأجر ذكره وتســبيحه 

واستغفاره فيها.
ويذكــر أن اللــه تعالــى يحب أن يــرى من عبــاده عند وقوع 
الكــوارث والمصائــب لجوئهــم إليــه بكثــرة العبــادة، وذلك 
بالمحافظة على الفرائض واإلكثار من النوافل التي تقرب 
العبد من محبة الله تعالى كما قال في الحديث القدسي: 

»وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه«.
ويفيــد خلــة أن اللــه يحــب أن يــرى عبــاده وهــم يهرعــون 
ويلهثــون إليــه بالدعــاء وكثــرة االســتغفار والذكــر وقــراءة 
القــرآن، وهــي مــن أهــم الســنن التــي يجــب أن يتقــرب بها 
المســلم إلــى اللــه فــي هــذا الظــرف الــذي حــرم بســببها 

المسلم من المساجد.
ويردف:« لذلك يمكن أن يجعل المسلم في بيته مسجدا 
مصغــرا بديــل عــن المســجد الكبيــر الــذي كان يــؤدي فيه 
عباداته قبل انتشار المرض، لتكون هذه المساجد الصغيرة 
مكانًا لداء صلة الجماعة مع أفراد السرة، وفرصة إلحياء 
ســنة قيــام الليــل والتــي هي من أعظــم القربــات إلى الله 
والتي قال ســبحانه في عظــم أجرها:« فل تعلم نفس ما 

أخفى لهم من قرة أعين«.
وينبــه خلــة إلــى أن من الســنن التي يمكن القيــام بها هي 
قراءة القرآن خاصة سورة الكهف، واإلكثار من الدعاء لينال 
ســاعة االســتجابة في يوم الجمعة، باإلضافــة إلى اإلكثار 

من الصلة على النبي صلى الله عليه وسلم.
 ويشير إلى أن الله تعالى برحمته سيكتب لمن قام بفعل 
هــذه الســنن أجــر أدائهــا في المســاجد التي حرم مــن أداء 
العبادة فيها، فسبحانه يتعامل مع عباده بالنوايا أكثر من 
معاملته معهم بالعمال نفســها كما قال الحبيب:« إنما 

العمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى«.
ويختــم خلة بالتشــديد على أهمية اإلكثــار من التقرب إلى 
اللــه بالعبــادات والطاعــات وكثــرة الصلــوات مــن فرائــض 
ونوافــل وقيــام ليــل وذكــر لله واســتغفار ودعــاء لعل الله 
تعالــى ينظــر إلــى المســلمين برحمتــه ويرفــع عنهــم هــذا 

البلء.

اُتَها ِقسَماِن: ُسَنُن الجمَعِة وُمستحبَّ
• األول: ُسنُن الَوقِت:

بيــَوِم  َقــُة  الُمتعلِّ اُت  والمســتحبَّ اآلداُب  وِهــَي 
ٌة، اَل َتسُقُط ِبُسُقوِط الُجُمَعِة،  الُجمَعِة، وِهَي عامَّ
اِهِب لُحضــوِر الُجمَعــِة ِفي  فُتنــَدُب ِفــي حــقِّ الذَّ
الَمسِجِد، كَما ُتنَدُب ِفي حقِّ َمن ال َتِجُب عليِهُم 
العــَذاِر،  والنَســاِء، وَذِوي  الجمَعــُة؛ كالمرَضــى، 

َها ثلٌث: ونحِوِهم، وأهمُّ
1. قــراَءُة ُســوَرِة الَكهــِف َيوَم الُجمَعــِة َأو َلْيَلَتَها؛ 
ِلَحِديــِث أِبــي ســعيٍد الُخــدِريِّ َرِضــَي اللــُه َعنــُه أنَّ 
النبــيَّ ملسو هيلع هللا ىلص قــاَل: )َمْن َقَرَأ ُســوَرَة اْلَكهِف ِفي َيْوِم 
ــوِر َمــا َبْيــَن الُجُمَعَتْيــِن(  الُجُمَعــِة َأَضــاَء َلــُه ِمــَن النُّ
 ،] ]مســتدرك الحاكــم: 399/2، وصححــه اللبانيُّ
وِفي ِرَوايٍة )َمْن َقَرَأ ُســوَرَة الَكْهِف َلْيَلَة الُجُمَعِة؛ 
وِر ِفيَمــا َبْيَنُه َوَبْيَن الَبيِت الَعِتيِق(  َأَضــاَء َلُه ِمنَّ النُّ

.] ]سنن الدرامي: 3407، وصححه اللبانيٌّ
بــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ ِلَحِديــِث  ــَلِة عَلــى النَّ 2. اإلكَثــاُر ِمــَن الصَّ
َأْوِس ْبــِن َأْوٍس رضــَي اللــُه عنــُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل 
اِمُكــْم َيــْوَم اْلُجُمَعــِة،  ــِه ملسو هيلع هللا ىلص: )ِإنَّ ِمــْن َأْفَضــِل َأيَّ اللَّ
ْفَخــُة،  النَّ َوِفيــِه  ُقِبــَض،  َوِفيــِه  آَدُم،  ُخِلــَق  ِفيــِه 
ــَلِة ِفيِه،  ْعَقــُة، َفَأْكِثــُروا َعَلــيَّ ِمَن الصَّ َوِفيــِه الصَّ
( ]أبــو داود: 1047،  َفــِإنَّ َصَلَتُكــْم َمْعُروَضٌة َعَليَّ

وإسناده صحيح[.
ي ســاَعَة اإلَجاَبــِة؛  َعــاِء، وتحــرِّ 3. اإلكَثــاُر ِمــَن الدُّ
ِه  ِلَمــا ثَبــَت َعْن َجاِبــٍر رضَي اللُه عنُه َعْن َرُســوِل اللَّ
ملسو هيلع هللا ىلص َقــاَل: )َيــْوُم اْلُجُمَعــِة اْثَنَتــا َعْشــَرَة َســاَعًة، اَل 
َه َشــْيًئا ِإالَّ آَتاُه  ُيوَجُد ِفيَها َعْبٌد ُمْســِلٌم َيْســَأُل اللَّ
ــاُه، َفاْلَتِمُســوَها آِخــَر َســاَعٍة َبْعَد اْلَعْصِر( ]ســنن  ِإيَّ

النسائي: 1389، وإسناده صحيح[.
ْعِي: • الثاني: ُسَنُن السَّ

أَراَد  ِبَمــن  ــُة  المختصَّ ُة  الُمســتحبَّ اآلَداُب  َوِهــَي 
ُحُضــوَر ُخطَبــِة الُجمَعِة ِفي الَمســِجِد، وأشــهُرها 

ثلٌث أيضًا:
ُه  ِه ْبِن ُعَمَر َرِضَي اللَّ 1. االغِتَساُل؛ ِلَحِديِث َعْبِد اللَّ
ــِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: )ِإَذا َجــاَء َأَحُدُكُم  َعْنُهَمــا: َأنَّ َرُســوَل اللَّ
 ،]877 البخــاري:  ]صحيــح  َفْلَيْغَتِســْل(  الُجُمَعــَة، 
اِدِق  َوَيبــَدُأ َوقــُت ُغســِل الُجُمَعِة ِمــَن الَفجــِر الصَّ
قتــُه بالَيــوِم ]مغنــي  اجــِح؛ لنَّ الخَبــاَر علَّ عَلــى الرَّ

المحتاج، للشربيني: 558/1[.
َواُك؛ فَعْن َأِبي َسِعيٍد  ُب والسِّ طيُّ ُل والتَّ جمُّ 2. التَّ
ِه ملسو هيلع هللا ىلص:  ُه َعْنُه َقاَل: َقاَل َرُســوُل اللَّ اْلُخْدِريِّ َرِضَي اللَّ
)َعَلــى ُكلِّ ُمْحَتِلــٍم اْلُغْســُل َيْوَم اْلُجُمَعــِة، َوَيْلَبُس 
ِمــْن َصاِلــِح ِثَياِبــِه، َوِإْن َكاَن َلــُه ِطيــٌب َمــسَّ ِمْنــُه( 

]مسند أحمد: 11625، وإسناده حسن[.
ُث َعــْن َرُجٍل ِمْن  ْحَمِن ْبــِن َثْوَباَن ُيَحدِّ وعــن َعْبــِد الرَّ
ــُه َقاَل: )َثَلٌث َحــقٌّ َعَلى ُكلِّ  ِبــيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َأنَّ َأْصَحــاِب النَّ
َواُك، َوَيَمسُّ  ُمْســِلٍم: اْلُغْسُل َيْوَم اْلُجُمَعِة، َوالسِّ
 ،16397 أحمــد:  ]مســند  َوَجــَد(  ِإْن  ِطيــٍب  ِمــْن 
ــٌة  ُمختصَّ لَثــُة  الثَّ وهــِذِه  صحيــح[،  وإســناده 
اِس ِفي بيِت  ــاِعي إَلى ِذكِر اللِه؛ الجِتَماِع النَّ بالسَّ

اللِه تعاَلى.
ُنوُّ  َهاُب َماِشيًا، والدُّ 3. التبكيُر إَلى الَمسِجِد، والذَّ
ِمــَن اإلَماِم، واإلنَصاُت للُخطَبــِة؛ َفَعن َأِبي ُهريَرَة 
)ِإَذا  َقــاَل:  اللــِه ملسو هيلع هللا ىلص  َرُســوَل  أنَّ  َعنــُه  اللــُه  َرِضــَي 
َكاَن َيــْوُم الُجُمَعــِة َكاَن َعَلــى ُكلِّ َبــاٍب ِمــْن َأْبَواِب 
َل، َفِإَذا  َل َفــاَلوَّ الَمْســِجِد الَمَلِئَكــُة َيْكُتُبــوَن اَلوَّ
ُحَف َوَجاُءوا َيْســَتِمُعوَن  َجَلــَس اإِلَمــاُم َطَوُوا الصُّ

ْكَر( ]صحيح البخاري: 3211[. الذِّ
َقِفي َرِضَي اللُه َعنُه  َقاَل  وَعــن َأْوُس ْبــُن َأْوٍس الثَّ
َل َيْوَم اْلُجُمَعِة  ِبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: )َمْن َغسَّ َسِمْعُت النَّ
َر َواْبَتَكَر، َوَمَشــى َوَلْم َيْرَكْب، َوَدَنا  َواْغَتَســَل، َوَبكَّ
َمــاِم، َفاْســَتَمَع َوَلــْم َيْلــُغ، َكاَن َلــُه ِبــُكلِّ  ِمــَن اإْلِ
َخْطــَوٍة َعَمُل َســَنٍة، َأْجُر ِصَياِمَها َوِقَياِمَها( ]ســنن 

ابن ماجه: 1087، وإ‘سناده صحيح[.

تعطيل صالة الجمعة ال يعني
د. محمد سليمان نصر الله الفراسنن الجمعة التوقف عن أداء ُسننها
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غزة/ وائل الحلبي:
كشــف عميد عوض رئيس نادي خدمات الشاطئ 
عن ُقرب عودة الكابتن ربحي سمور لتولي تدريب 
الفريــق, بعد اســتقالة الكابتن حمادة شــبير من 

تدريب البحرية قبل أيام قليلة.
وأكــد عــوض أن ادارة النادي بــدأت الحديث مع 
ســمور الذي قاد الفريق في الموسمين الماضيين 
قبل أن يســتقيل بعد نهاية الجولة الخامسة عشر 
من الــدوري الممتاز التي شــهدت خســارة ثقيلة 
للفريق أمام شباب خانيونس بأربعة أهداف مقابل 

هدفين.
وأضاف عوض أن مجلس ادارة النادي لم يطرح أي 

أســماء أخرى لتولي تدريب الفريق, مُبديًا تقديره 
واحترامــه لكافــة األســماء التي تــم تداولها في 

وسائل اإلعالم.
ووجه عوض الشــكر للمدرب الســابق شــبير على 
الفتــرة التــي قضاها مــع الفريق, والتي شــهدت 
حصوله على وصافة ترتيب الدوري الممتاز ليكون 
أفضل مركز للفريق منذ تتويجه بلقب الدوري عام 

.1985

وفــي نفس الســياق شــدد عوض علــى أن وجود 
ســليمان العبيد مع الفريق في الموسم القادم هو 
شــيء ال يقبل الشك, وأن الالعب هو ركن أساسي 

من أركان النادي وليس الفريق فقط.

غزة/ وائل الحلبي:
يواصل فريق شــباب رفح مســاعيه لتعزيز صفوف 
والعــودة  القــادم,  للموســم  تحضيــرًا  الفريــق 
للمنافســة على األلقاب بعدما واجه الفريق شــبح 
الهبــوط لــدوري الدرجــة األولــى في الموســم 

الماضي.
وشــهدت األيام الماضيــة التعاقد مــع المهاجم 
مهند أبــو زيد قادمًا من خدمات الشــاطئ, الذي 

سيمثل إضافة قوية للزعيم الرفحي.
ودخل مجلس إدارة النــادي في مفاوضات مكثفة 
مــع نــادي الزيتــون الســتعارة العبه عاهــد أبو 
مراحيــل, الذي ال زال مُعارًا للصداقة حيث تنتهي 

مع نهاية بطولة كأس غزة 2020.
ويأمل الفريــق الرفحي في إقنــاع الزيتون بإعارة 
مهاجمه نظيره العبين أو ثالثة من العبي شــباب 

رفح الصاعدين, للمشــاركة مع الزيتون في دوري 
الدرجة الثانية التي هبط لها في الموســم الحالي 

من الدرجة األولى.
وعلى الرغم مــن محاوالت الصداقة لتجديد إعارة 
أبو مراحيــل إال أن إدارة الزيتون قــد توافق على 

العرض المقدم من جانب شباب رفح.
يذكر أن شــباب رفح بــدأ مبكرًا مســاعيه لتعزيز 
صفوف الفريق في الموسم المقبل، بعد أن عانى 
األمرين في الــدوري الممتاز االخير، وأنهاه محتاًل 
المركز التاســع، إذ كان قريبًا من الهبوط لدوري 

الدرجة األولى، ألول مرة في تاريخه.
وتعاقــد الزعيم الرفحــي قبل أيام مــع مهند أبو 
زيد العب خدمات الشــاطئ السابق لتعزيز قدراته 
الهجومية، ومع ذلك يريد ضم أبو مراحيل ليشكل 

إضافة نوعية أخرى لهجوم الفريق.

غزة/ وائل الحلبي:
أعلن نادي شــباب جباليا تعاقده رســيمًا مع المدافع عماد 
الســماعنة بعد رحيله عن اتحاد بيــت حانون, حيث تمكن 
الثوار من اقناع الســماعنة من االنضمــام على الرغم من 
العرض الذي تقدم به نادي خدمات الشاطئ لضم الالعب.
ونجــح شــباب جباليا إقناع الســماعنة باالنضمــام للفريق 
بالرغم من تلقيه عرض من خدمات الشــاطئ, إال أن تأخر 
األخير في ترتيب ملف الفريق جعل الثوار ينجحون في ضم 

الالعب.
وقدم السماعنة مستويات أكثر من رائعة مع الحوانين في 

المواســم الثالثة الماضية, حيث ساهم في صعود الفريق 
من الدرجــة الثانية لألولى ومنها للدرجــة الممتازة للمرة 

األولى في تاريخه.
وســيمثل انضمام الســماعنة للثوار إضافــة قوية للفريق 
الذي يطمح للمنافســة بشكل أكبر على بطولة الدوري في 

الموسم القادم.
ويواصل شــباب جباليــا تحضيراته للموســم الجديد حيث 
يُجــري النــادي مفاوضــات مع عدد مــن العبيــه لتمديد 
عقودهــم إلــى جانــب تعزيز صفــوف الفريق فــي بعض 

المراكز.

غزة/ وائل الحلبي:
كشــف نادي بيــت حانون األهلي عن ثانــي تعاقداته خالل 
الفتــرة الحاليــة لتعزيز صفــوف الفريق تحضيرًا للموســم 
القــادم. وتعاقد الحوانيــن مع الحارس أحمــد عليان قادمًا 
مــن األقصى لمدة موســم واحــد, ليكون ثانــي الوافدين 
الجدد لبيت حانون األهلي بعد غسان أبو عودة الذي انضم 

للفريق من خدمات الشاطئ.
وخاض عليان العديد من التجارب حيث ســبق له اللعب في 
غزة الرياضي والمشــتل وخدمات البريــج والهالل, قبل أن 

يظهــر بصورة الفتة لألنظار مــع األقصى في دوري الدرجة 
األولى. وأكد غســان قاسم رئيس نادي بيت حانون األهلي 
أن اإلدارة ســتعمل كامــل جهدهــا لتوفيــر كافــة األجواء 
المالئمــة للفريق في الموســم القادم, مشــيرًا إلى وجود 
مفاوضات مع بعض الالعبين لضمهم للفريق خالل الفترة 

القادمة.
وكان بيــت حانون األهلي تعاقــد قبل أيام مع الكابتن نادر 
النمــس لتولــي تدريب الفريــق خلفًا لمحمــد صيدم الذي 

استقال عقب نهاية دوري الدرجة األولى.

 يقتــرب مـن العـودة 
لتدريــــب الشاطـــئ

شباب رفح يسعى لضم سمــــور
أبو مراحيل

شباب جباليا يتعاقد
بيت حانون األهلي  مع السماعنة

يضم الحارس عليان
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قيصر روســيا نيقــوال الثاني يتنــازل عن العرش 7

بعــد مظاهرات شــعبية ضخمــة، ويكون بذلك 
آخر قياصرة روسيا.
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بإزاحــة 4 رســمًيا  اإلســامية  الخافــة  انتهــاء 

المجيــد  عبــد  الســلطان  العثمانــي  الخليفــة 
الثانــي ونفيــه مع أفراد أســرته وذلــك على يد 

مصطفى كمال أتاتورك.
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انتخاب ســالم الفاحــات مراقًبا عاًمــا لإلخوان 6

المسلمين في األردن.
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وفاة الحاج حماد الحسنات من مخيم النصيرات 5

وســط قطاع غزة أحد مؤسســي حركة حماس 
وأحد مبعدي مرج الزهور.

غــزة ال يقدرون على التنفس ســنقطع النفس عن 
6 ماليين مســتوطن إسرائيلي، وسنأخذ ما نريده 

منكم »خاوة«.
وأكــد أن حركتــه أخــذت علــى عاتقهــا التصدي 
لجائحة كورونا في القطــاع باإلمكانيات المتاحة، 

وبالسرعة القصوى.
وأضاف: »أنه في 5 فبراير/ شــباط الماضي، اتخذ 
القــرار لتجهيز مكان للحجر الصحي في رفح جنوب 
قطــاع غــزة، بواقع 45 غرفــة، بتكلفــة 130 ألف 
دوالر، وشــكلنا لجنة على رأســها عضــو المكتب 
السياســي لحماس روحي مشــتهى، ووكيل وزارة 
الداخلية واألمن الوطني اللــواء توفيق أبو نعيم، 
ووكيل وزارة الصحة يوســف أبو الريش، لحجر كل 

وافد من خارج قطاع غزة. 
وبيّن أن الســيطرة على معابر وحواجز قطاع غزة 
لألفــراد والبضائــع ممكنــة، ومســتوى االحتكاك 
محدود، لذلك من الســهل الســيطرة على تفشي 
كورونــا، فيما األمر فــي الضفة الغربيــة المحتلة 
بالغ الصعوبة لكبر المســاحة الجغرافية وسهولة 
االحتــكاك، مؤكــدًا أن كل مواطــن هنــاك عليه 

االلتزام بالبيت والتعليمات المستمرة. 
وأكد الســنوار أن الوضع المالي للحكومة وحركة 
حماس في غزة صعب جدًا و«على الرغم من ذلك 
تم تخصيص مليون دوالر لتوزيعها على 10 آالف 

عائلة تعمل بالمياومة«.
وعن دعم السلطة والمعونات الخارجية لمكافحة 
»كورونــا« فــي غزة، بيــن أنه وصل مــن وزارة 
الصحة برام اهلل إلى غزة )2 كت( أي 192 مسحة 
لعمليــة الفحص، وهو رقم ضئيل جدًا بالنســبة 
لفيــروس يغزو العالم بهذا الشــكل، إضافة إلى 
1500 »عــود فحص« مع أنابيــب فحص بقيمة 

4000 دوالر بإعالنٍ من وزيرة الصحة هناك.

إغالق القطاع
وبشــأن تقســيم المحافظات في قطــاع غزة أو 
فرض حظر التجوال، قال الســنوار: إن الوضع في 
قطــاع غزة مختلف عما في مكان آخر، وذلك ألننا 
نجحنا في مكافحة تفشي الفيروس قبل انتشاره 
بإجــراءات احترازية مبكرة، مشــيرًا إلــى أنه لم 
تسجل أي إصابة من داخل قطاع غزة حتى اآلن، 
وكل الحاالت التي سجلت كانت من الوافدة، وقد 

خضعت للحجــر الصحي.  وأوضح أنــه ال يُمكن 
إغــالق قطاع غــزة بالكامــل، قائــاًل: »ال يمكن 
الحكم على الناس بالموت، فهناك مرضى بحاجة 
إلى جرعــات عالجية فــي الخارج، حيــث الحصار 
اإلســرائيلي المشدد المتواصل على القطاع منذ 
13 عاما أدى إلــى تهالك القطاع الصحي، وعدم 

توفر العالج الالزم للكثير منهم، لذلك »ال يمكن 
الحكم على هؤالء الناس بالموت«.

وتابع: »فــي المقابل يجب على مــن يعود لغزة 
من الخارجين للعالج االلتزام بالحجر الصحي عند 

العودة«.
واســتطرد السنوار: إنه تم فرض الحجر اإلجباري 
في مناطق متفرقة في قطاع غزة، وكنا نعلم أننا 
سنواجه بالرفض من سكان المناطق، ونعلم أننا 
نواجه فقرا كبيرا في اإلمكانيات، لكن حاولنا قدر 
اإلمكان توفير أماكن بشكل مبدئي، وقد »شهد 
أول يومين ارتباًكا في العمل، لكن األمور ســارت 

فيما بعد على ما يرام وبأفضل ما أمكننا ذلك«.
ونبّه الســنوار إلى أن البضائع القادمة لغزة يتم 
تعقيمهــا أوال بــأول قبــل وصولهــا للمخازن أو 
المواطن، مبينًا أن هناك عدة مبادرات لتشكيل 
أشــبه بصندوق تكافلــي لمســاندة المواطنين 

المعوزين في هذه الجائحة القائمة. 
تبادل أسرى

وحول إمكانية إبرام صفقة تحرير األســرى، أكد 
الســنوار أن قضية األســرى على رأس األوليات 
وال تغيــب عن األجنــدة، وليس لــدى االحتالل 
مــن يدفع كلفــة ذلك مع عدم اســتقرار الوضع 

السياسي لديه. 
وشــدد على أنه يمكن تقديم »شــيء بسيط« 
مقابل إفراج االحتالل عن المرضى واألســيرات 
وكبار الســن، على األقــل كحالة إنســانية، أما 
الثمن الكبير لألســرى جميعهم فهو كبير يجب 
علــى االحتالل أن يدفعه، الفتًا إلى أن الشــرط 
األول لبدء المفاوضــات مع االحتالل هو اإلفراج 

عن محرري »صفقة وفاء األحرار«.
وأكمــل: »نحن وقيــادة كتائب القســام نراقب 
الحالة الصحية ألسرانا في سجون االحتالل، وقد 
نتخذ إجــراءاتٍ كبيرًة في حال تقاعس االحتالل 

عن حماية األسرى صحيًّا«. 

ونبــه الســنوار إلــى أن المقاومة فــي غزة رغم 
كل المعيقــات والمهددات، تعد عــدة التحرير، 

فـ«مقاومتنا بخير«.
وبشــأن الموظفين الحكوميين، قال الســنوار: 
إننــا ننظر إليهم كجزء أساســي في خط الدفاع 
األول لمكافحــة كورونا، فــي حفظ أمن وصحة 
المواطنيــن، ومالحقة العمــالء، وتعليم أبنائنا 
»وجميعهــم يعيشــون علــى حد الكفــاف، وما 
تصرفــه وزارة الماليــة مــن نســبة 40 % مــن 
رواتبهــم هــو مــا تســتطيعه في ظــل األزمة 
المســتمرة، وســنبذل كل ما يمكننــا لدعمهم 
ومســاندتهم، فهم جنب إلى جنب مع حاضنتنا 

الشعبية المهمة لنا«.
وتابع »لو اســتطعنا أن نجعــل راتب الموظفين 
41 % فلــن نتخلى عن ذلــك، ونعبر عن عظيم 

شكرنا وتقديرنا لهؤالء المقاتلين »الموظفين« 
الذي ال تقل أعمالهم عن أعمال المقاومين، إال 
أن هنــاك أزمــة حقيقية في موضــوع رواتبهم، 

والبلد جميعها بأزمة بسبب الحصار«. 
وبشأن فلســطينيي لبنان، ذكر الســنوار أنهم 
يعيشــون حياة صعبة وقاســية في مخيماتهم 
وأن حركتــه لن تتركهم فــي محنتهم، مطالبًا 
إياهم بااللتــزام بإجراءات الوقايــة من كورونا 
حتــى مرور هــذه األزمة، ومواصلــة الكفاح من 

أجلهم.
وعبــر عن عظيــم تقديره لألســير المحــرر نور 
الديــن صرصور المصــاب بـ«كورونا«، وتحيته 
لألســرى الثالثــة الذيــن تحــرروا من ســجون 

االحتالل والتزموا بالحجر الصحي.
وتقــدم الســنوار بأحــر التعازي لذوي الشــهيد 
إســالم دويــكات، ولألســير القائد فــي كتائب 
القســام إبراهيــم حامــد بوفاة والدتــه أمس،  
وألهل المناضلة تيريزا هلســة، ولذوي القيادي 
فــي حركة فتح عبــد اهلل أبو ســمهدانة، وذوي 
المتوفيــن بفيــروس »كورونا« في فلســطين 

والوطن العربي واإلسالمي.
وعبّــر عن شــكره لدولة قطر على مســاعدتها 
ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، باعتماد 
المنحة التي تســاعد العائالت الفقيرة، عدا عن 

المساعدة في حل جزئي ألزمة الكهرباء.

إدخال 50 مليون شيقل لمصارف غزة
"النقد" تدعو املواطنني 

لالستفادة من نظام 194منعًا 
لالزدحام عند الرصافات

رام اهلل/ فلسطين: 
دعــت ســلطة النقد أمس، المواطنين لالســتفادة من نظــام المفتاح الوطني 
للصرافــات اآلليــة 194، وذلك تزامنــًا مع بدء موعد صــرف رواتب الموظفين 
العمومييــن ومنعًا لحدوث أي تزاحــم عند الصرافات اآلليــة حفاظًا على صحة 

المواطنين.
ونظام المفتاح الوطني 194 يعمل على ربط كافة أجهزة الصراف اآللي التابعة 
للمصارف العاملة في فلســطين ضمن شــبكة موحدة، بحيث يُمَّكن كل من 
يمتلك بطاقة صراف آلي من االســتفادة مــن خدمات أي صراف آلي قريب منه 
دون شرط أن يكون الصراف اآللي تابعًا للمصرف الذي يملك فيه حسابًا بنكيًا.
وأوضحــت ســلطة النقــد أن البنوك عملــت خالل الفتــرة الحالية علــى إعفاء 
مســتخدمي نظــام المفتــاح الوطني 194 من أية رســوم أو عمــوالت وذلك 
تشــجيعًا للمواطنيــن علــى اســتخدام الصرافات اآلليــة والبالــغ عددها 704 
صرافــًا موزعة فــي كافة محافظات الوطــن، إلتمام معامالتهــم البنكية دون 
اللجــوء إلى أفــرع المصارف. وجددت ســلطة النقــد دعوتهــا للمواطنين إلى 
اســتخدام الخدمات المصرفية االلكترونية فــي إتمام معامالتهم المالية، بداًل 
من اســتخدام العملة النقدية "الكاش"، وذلك في إطار الحفاظ على الســالمة 
العامــة في ظل الظــروف الصحية الراهنة. وأكدت ســلطة النقــد على ضرورة 
التــزام المواطنين بأوقات التحرك المســموحة لهم في كل محافظة، وااللتزام 
باإلرشــادات الصحية الوقائية عند اســتخدام الصراف اآللي، وتقدمت بالشكر 
إلى األجهزة األمنية والشــرطة والمتطوعين الذين ساهموا في تنظيم عملية 

السحب أمام الصرافات حرصًا على سالمة المواطنين والوقاية من العدوى.
إلى ذلك، أعلن محافظ ســلطة النقد عزام الشــوا مســاء أمس، عن إدخال 50 

مليون شيقل إلى قطاع غزة.

غزة/ يحيى اليعقوبي:
في قطاع غزة يحجر كل شخص يأتي من خارجه؛ 
حتــى وإن كانوا توائم لم يمــِض على والدتهم 

وإبصارهم الحياة سوى 22 يومًا.
بعد انتظار دام ســت ســنوات وضعت روان عبد 
الغفور من ســكان خان يونــس جنوبي القطاع، 
توائمهــا الثالثــة جــاد وجــودي وجــوري فــي 
مستشــفى "المقاصد" بالقــدس في 11 مارس/ 
أذار الماضي، عن طريق زراعة "أطفال األنابيب"، 
ومــا أن وصلت القطاع أمس وضعت مع أطفالها 
في مركز للحجر الصحي بمنطقة دير البلح وسط 

القطاع.
"فش اشيء ناقص والواحد نفسيته مرتاحة بس 
برضه اسمه حجر".. رغم سعادة عبد الغفور تلك 
إال أنها تنتظر انقضــاء فترة الحجر الصحفي كي 
تشــارك زوجها - الذي ينتظر بفارغ الصبر رؤية 

أطفاله – فرحتها.
عبر طرف ســماعة الهاتف األخــرى لم تخف عبد 
الغفور فرحتها في حديثها لصحيفة "فلسطين": 
"ســعيدة بأن رزقت بأطفالي بعد انتظار طويل، 
والحجــر أمر مفروض علــى الجميع ال بد منه )..(  
فرحنا واآلن ســننتظر أياما أخرى لمشــاركة كل 
األحباب واألقارب فرحتنا الكاملة بهذه المناسبة 

السعيدة".
عــن الرعايــة بمركز الحجــر، قالت: "كل شــيء 
متوفــر هنا، أحضروا الحليــب وفيتامين وحديد، 
وأشــياء عديدة تخص األطفال، وفرزت لنا غرفة 

خاصة بفندق بسريرين لي وألطفالي".
من جانبه، قال مدير مستشــفى شهداء األقصى 
ورئيــس اللجنــة الصحيــة المركزيــة بمنطقة 
الوسطى د. كمال خطاب: إن السيدة عبد الغفور 
تتواجد بمركز "الســعد" بمنطقة دير البلح، وأن 
طواقــم وأطبــاء وزارة الصحــة فحصــوا حالتها 
وحالــة التوائم الصغار لحظــة وصولهم، ووفروا 

كل احتياجاتهم من حليب و"بامبرز".
وأضــاف خطــاب لصحيفــة "فلســطين" أن عبد 

الغفور وضعت مواليدها بمستشــفى المقاصد، 
حضانــة  بأجهــزة  لرعايــة  لحاجتهــم  نظــرا 
بإحداثيــات عالية، وبعــد أن أمضوا مدة الرعاية 
جــرى تحويلهــم للقطاع علــى أســاس الرعاية 
المنزليــة، وألجل ذلك جــرى وضعهم في الحجر 

الصحي لعدم وجود خطورة عليهم.
ولفت إلــى أن أطباء وزارة الصحــة الذين قيموا 
حالــة األطفــال وأوزانهــم أكــدوا أنــه ال توجد 

مشكلة بحجر األطفال مع والدتهم.

وضع 3 توائم جدد يف "الحجر الصحي" بغزة

الضفة الغربية المحتلة، بحجة عدم الترخيص.
وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار واالســتيطان في بيت لحم حسن 
بريجيــة: إن قوات االحتالل أخطــرت المواطنين محمد مصطفى صبيح 
في منطقة شوشحلة ببلدة الخضر، وعامر عودة في خربة بيت اسكاريا، 
الواقعة وسط مجمع مستوطنة »غوش عتصيون« جنوبا، بالهدم، حيث 
تبلغ مساحة كل منهما 120 مترا مربعا، وتسكنهما عائلتا المواطنين.

وأشار إلى أن االحتالل صعد من هجمته خالل حالة الطوارئ التي فرضت 
علــى محافظة بيــت لحم لمواجهة فيروس كورونــا، حيث قطعت مئات 
أشجار الزيتون والكرمة، ونصبت خيامًا في أراضي المواطنين إلى جانب 

شق طرق استيطانية.
من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتالل، أمس، شــابين من بلدة ســلوان 

جنوب المسجد األقصى المبارك في القدس المحتلة.
وأفــادت مصادر محلية بأن قــوات االحتالل اقتحمت حي عين اللوزة في 
سلوان واعتقلت الشابين نصر اهلل األعور )19 عاما(، وبهاء أبو تايه )18 

عاما(، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

التوائم الثالثة في الحجر الصحي بغزة 
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"تومي".. روبوت 
ممّرض لحماية أطباء
 إيطاليا من كورونا

روما/ وكاالت:
لجــأت إيطاليا إلى اســتخدام الروبوتات لمســاعدة األطبــاء في عالج 
مرضى فيــروس "كورونا" المســتجد )كوفيــد19-(، وحماية الطواقم 

الطبية من عدوى الفيروس الذي يجتاح البالد. 
ورغــم أنه ال يرتــدي قناعا فإن "تومي" الممرض الروبوت يســاعد في 

إنقاذ األرواح من الفيروس القاتل، حسب تقرير نشرته "رويترز".
و"تومي" واحــد من 6 روبوتات جديدة تســاعد األطبــاء والممرضات 
على رعاية مرضى كورونا في مستشــفى سيركولو بمدينة فاريزي، في 

منطقة لومباردي )شمال(، مركز تفشي المرض في إيطاليا.
مــن جانبه، قــال الطبيب فرانشيســكو دنتالــي، مدير وحــدة العناية 
المركــزة في المستشــفى: "األمر يشــبه وجــود ممرضة أخــرى دون 
مشــكالت تتعلق بالعدوى"، مضيفا: "عليك أن تشــرح للمريض هدف 

الروبوت ووظيفته".
وأشــار إلى أن رد الفعل األول ليس إيجابيا، خاصة للمرضى المسنين، 
ولكــن إذا أوضحت هدفــك، فســيكون المريض ســعيدا، ألنه يمكنه 

التحدث مع الطبيب.
ويُنقــل الروبــوت وهو بحجم طفل علــى عجالت إلى الغــرف، ويتركه 
األطبــاء إلى جانب أســرة المرضى، حتــى يتمكنوا مــن رعاية مرضى 

آخرين حاالتهم أكثر خطورة.
بعيون كبيرة وامضة، تراقب الروبوتات مؤشــرات األجهزة في الغرفة 

وتنقلها إلى موظفي المستشفى.
وتضم الروبوتات وجوها، هي عبارة عن شاشات تعمل باللمس تسمح 

للمرضى بتسجيل الرسائل وإرسالها إلى األطباء.
واألهم مــن ذلك أن "تومي" وزمــالءه في فريــق التكنولوجيا الفائقة 
يســمحون للمستشــفى بالحد من كمية االتصال المباشر بين األطباء 

والممرضات والمرضى، وبالتالي تقليل خطر اإلصابة بالعدوى.
كما تســاعد الروبوتات أيضًا المستشــفى على الحد من عدد األقنعة 

الواقية التي يجب على الموظفين استخدامها.

نيودلهي/ وكاالت:
ألزمت العديد من الدول حول العالم مواطنيها 
بالبقــاء في المنــزل للحد من انتشــار فيروس 

كورونا المستجد.

وفرضت حكومة واليــة كارناتاكا الهندية على 
ســكانها حيلة تتمثل في إرسال صورة بطريقة 
"الســيلفي" من الحجر المنزلي كل ســاعة من 
خــالل تطبيــق إلكترونــي لمراقبــة التزامهم 

بالحجــر المنزلي.يحتوي التطبيق على "جي بي 
إس" يتعرف علــى إحداثيات الصورة وتوقيتها، 
ويتم اســتثناء فترة النوم من الســاعة العاشرة 

ليال حتى السابعة صباحا من ذلك اإلجراء.

"سيلفي كورونا".. حيلة لمراقبة الحجر الصحي في الهند

بكين/وكاالت:
قررت مدينة شــنجن في مقاطعة "قوانغدونغ" الصينية 
حظــر أكل لحــوم القطط والــكالب في قــرار هو األول 
مــن نوعه بالصين. فــي إطار مكافحة فيــروس كورونا 

المستجد )كوفيد- 19(.
وقالت هيئــة اإلذاعة البريطانية "بي بي ســي" إن قرار 
المنع يأتي بعد دراســات ربطت انتشار فيروس كورونا 

بتناول لحوم الحيوانات البرية.
وكانــت المدينة الشــهيرة بصناعــات التكنولوجيا في 

جنــوب الصين تــدرس منذ فترة تجريــم تناول الكالب 
والقطــط مع تضييق البالد على االتجــار في الحيوانات 
البريــة التي يشــتبه العلمــاء أنها وراء انتشــار فيروس 
"كورونــا". وأكــدت ســلطات المدينة الواقعــة جنوبي 
الصين، في بيــان، أن الكالب والقطط كحيوانات أليفة 
أقامت عالقة أوثق بكثير مع البشر من جميع الحيوانات 
األخرى، مشــيرة إلى أن حظر استهالك الكالب والقطط 
والحيوانات األليفة األخرى يعد ممارسة شائعة في الدول 

المتقدمة، وهو استجابة لروح الحضارة اإلنسانية.

أبل تتحدى كورونا 
وتعتزم إطالق "آيفون 9"

واشنطن/وكاالت:
شــهدت الفترة األخيرة تضاربــا في المعلومــات المتعلقة بنية 
شــركة أبل Apple األمريكية طرح أحدث أفــراد عائلة هواتفها 
 ،"iPhone 9 9 الذكيــة مــن اإلصــدارات المتوســطة "آيفــون
خصوصــا في ظل انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا "كوفيد19- 

COVID-19" داخل الواليات المتحدة األمريكية والعالم.

ووفقا لموقع slashgear.com فــإن موقف أبل Apple الداعم 
لتأجيــل طرح هاتف "آيفون iPhone 9 9" إلى أجل غير مســمى 
قد شــهد تطورات جديدة، خصوصا بعد عقد الشركة األمريكية 
اجتماعات داخلية بين صانعي القرار داخل أورقتها تخص تحديد 
موعــد اإلطالق  الرســمي لهواتف "آيفــون iPhone 9 9"، التي 
ينظر إليهــا باعتبارها االمتداد المتطــور لهواتف آيفون إس إي 
iPhone SE. ومــن المرجح بقوة أن يتم اإلعالن الرســمي عن 
هواتــف أبل Apple الجديدة في 15 من أبريل/نيســان الجاري، 
علــى أن يتم طــرح هاتف "آيفــون iPhone 9 9" في األســواق 
األمريكيــة والعالمية في الـ22 من شــهر نفســه. وفيما يخص 
الســعر الرســمي لهاتف "آيفون iPhone 9 9" تشير المعلومات 
الواردة إلى أن هواتف أبل Apple الجديدة ســوف تتواجد بسعر 
يبــدأ ما بين الـ349 والـ399 دوالرا أمريكيا، وهو ما يعد ســعرا 

مقبوال بالنسبة للهواتف الذكية متوسطة اإلمكانيات.

كورونا يضاعف 
مبيعات الكتب 

اإللكترونية في فرنسا
باريس/وكاالت:

تســببت أزمة كورونا الراهنة في ارتفاع ســريع 
لمبيعــات الكتــاب اإللكترونــي في فرنســا منذ 
فــرض حظر التجــول في البالد فــي إطار جهود 

الحد من انتشار المرض.
وحسب معلومات مجلة " ليفر إبدو" المتخصصة، 
فقــد ارتفعــت مبيعــات المنصــات اإللكترونية 

المختلفة بنسبة تراوحت بين 75 إلى 200 %.
كانــت وتيــرة مبيعــات الكتــب اإللكترونية في 
فرنســا قبل أزمــة كورونا، أبطأ مــن غيرها في 

بلدان أخرى.
وأفادت بيانات اتحاد الناشرين الفرنسيين "إس 
إن إي" بأن مبيعــات الكتب الرقمية المبيعة في 
عامي 2018 و2019 بلغت ما يتراوح بين 4 إلى 

%5 من إجمالي مبيعات الكتب في فرنسا.
وكانت السلطات الفرنسية مددت حظر التجوال 
الــذي فرضته في 17 مــارس/آذار الماضي حتى 

15 من أبريل/نيسان الجاري.

ألول مرة.. مدينة صينّية
 تمنع أكل القطط والكالب


